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Samenvatting 

Tai van kantoorgebouwen staan vandaag de dag leeg. Deze leegstand varieert van structurele leegstand (langer 
dan 3 jaar) tot gedeeltelijke leegstand. Verder is er variatie in het type kantoorgebouw en de locatie. Aan de 
andere kant is er een vraag naar wonen in de binnenstedelijke gebieden voor verschillende doelgroepen. 
Door vraag en aanbod aan elkaar te koppelen kan een herbestemming gerealiseerd warden van een structureel 
leegstaand kantoorgebouw op een bedrijventerrein naar een woongebouw in een nieuwe verstedelijking. Aange
zien het dan nog steeds niet interessant is om te wonen op een bedrijventerrein moet de herbestemming rigou
reus zijn voor het gebied, het gebouw en het vertrek. Dit kan geschieden door de transformatiemethode. 
Een gestructureerd stappenplan zorgt ervoor dat een duidelijke route uitgestippeld kan warden als men te maken 
heeft met een structureel leegstaand kantoorgebouw. Als het AVATAR model doorlopen wordt in de vijf stappen, 
krijgt men het probleemgebouw volledig in de vingers en kan gestructureerd een herbestemming gerealiseerd 
warden. 

AVATAR staat voor: 
Analyseren 
Verwijderen 
Aanpassen 
Toevoegen 
AfweRken 

Eerst moet het gebouw geanalyseerd warden, zodat de goede elementen behouden kunnen blijven. Vervolgens 
zal het gebouw nagenoeg gestript warden tot de drager met uitzondering van de elementen die volgens de eer
ste stap behouden kunnen blijven. Het gestripte gebouw kan nu weer opgebouwd warden door de algemene 
routing van het gebouw en de beleving aan te passen. Dit heeft tot gevolg dat het toekomstige woongebouw 
daadwerkelijk de beleving van het wonen krijgt. Hierna zullen de woningen toegevoegd warden en zal op een 
slimme manier het nieuwe leidingnetwerk en buitenruimte toegevoegd warden. Als uiteindelijk alles is afgewerkt 
ontstaat een vernieuwend, kwalitatief woongebouw en wordt een nieuwe manier van wonen ge'introduceerd; 
wonen in een oud kantoorgebouw op een vernieuwende en kwalitatieve manier. 
Plaspoelpolder is een bedrijventerrein waar veel structurele leegstand waarneembaar is. Een dergelijk bedrijven
terrein leent zich dus ideaal om getransformeerd te warden volgens het gestructureerde stappenplan van werken 
naar wonen. Uiteindelijk kan geconcludeerd warden dat verouderde kantoorgebouwen veel positieve eigenschap
pen bezitten en herbestemd kunnen warden. Op deze manier wordt op een duurzame manier met de huidige 
kantoorvoorraad omgegaan en een oplossing gevonden voor de problematiek uit de maatschappij. 
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1 Inleiding 

De huidige vastgoedmarkt heeft te maken met forse leegstand in het kantorensegment. Tegelijkertijd blijft de 
bouw van nieuwbouwwoningen achter bij de behoefte en is er een tekort aan woningen voor verschillende doel
groepen in verschillende prijs- en kwaliteitsklassen. Door deze ontwikkelingen komen er in Nederland kantoorge
bouwen in aanmerking voor herbestemming naar woongebouwen. Over dit onderwerp is de afgelopen jaren al 
veel gepubliceerd in kranten, vakbladen en ook Minister Dekker van VROM zag toekomst in het herbestemmen 
van kantoorgebouwen naar woongebouwen. Dit onderzoek richt zich op het herbestemmen van bestaande bin
nenstedelijke kantoorgebouwen naar woongebouwen en dan met name de structurele leegstand van kantoorge
bouwen op bedrijventerreinen. In dit onderzoek zullen de verschillende keuzes aan bod komen. 

1.1 Aanleiding 

Eind 2005 bedroeg het aanbod van vierkante meters kantoorruimte 6,3 miljoen m2
, dat is ongeveer 8% meer dan 

eind 2004. 1 Oat is circa 15% van de totale voorraad van 42 miljoen m2
• De huidige economische laagconjunctuur 

in combinatie met de nieuwbouw van bedrijventerreinen in de afgelopen jaren is hiervoor verantwoordelijk. Aan
gezien het goedkoper is voor bedrijven om nieuwe huisvesting te laten bouwen, zal voor een groot gedeelte de 
leegstand aanblijven. 

De huidige situatie is dramatischer dan in de jaren negentig. Toen stond ruim 1 miljoen m2 kantoorruimte in de 
aanbieding. Dit was destijds een dieptepunt. Vooral het aanbocl van de bestaande kantoorruimte op de vrije 
markt is fors toegenomen, van circa 2 miljoen m2 eind 2000 tot ruim 6 miljoen m2 eind 2005 1

• De oorzaak hier
van ligt in een toename van het aanbod van kantoorruimte en een afname van de jaarlijkse opname hiervan. 
Doordat de laatste jaren de leegstand tot alarmerende hoogte is gestegen, moet er worden gevreesd dat een 
deel van de kantoorgebouwen die niet marktconform zijn, definitief buiten de boot zullen vallen (kansloze aan
bod). Om de leegstand tegen te gaan, is het volgens DTZ Zadelhoff noodzakelijk dat een deel van de kantoorge
bouwen die niet meer aan de eisen en wensen van de gebruiker voldoet, aan de voorraad wordt onttrokken. De 
vele publicaties van de afgelopen jaren hebben mij geprikkeld om meer informatie te winnen over de problema
tiek. Volgens onderzoeksbureau Nyfer hoeven de ontwikkelaars de komende jaren nauwelijks nieuwe kantoorge
bouwen te bouwen.2 Er staan genoeg kantoorgebouwen in Nederland om tot 2011 aan de vraag te kunnen vol
doen. Volgens Nyfer moet toch de komende acht jaar gemiddeld 310.000m2 nieuwbouw per jaar toegevoegd 
worden aan de voorraad, omdat gedateerde kantoorgebouwen worden gesloopt. Tevens is de kantoormarkt 
gebaat bij wat leegstand vanwege verhuisbewegingen. 
Aan de andere kant van de markt, de vraagkant, heeft Nederland nog steeds een woningbehoefte voor verschil
lende doelgroepen. Het aantal huishoudens in Nederland blijft groeien en de vraag blijft daardoor toenemen. 
Minister Cramer (Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en Minister Vogelaar (Wonen, Wijken en Inte
gratie) willen het woningtekort terugdringen. Het effect van het huidige woningtekort is dat jongere huishoudens 
(starters) met moeite een woning kunnen bemachtigen op de huidige markt. 
In de huidige samenleving is er steeds meer behoefte om in de stad te gaan wonen en dan voornamelijk in het 
stadscentrum en de binnenstedelijke randzone. Deze vraag komt voort uit de gegevens dat er tegenwoordig meer 
huishoudens zijn en meer tweeverdieners die graag wat anders willen dan normaal; meer individualiteit. Hierdoor 
neemt de vraag naar woningen in het stadscentrum en de binnenstedelijke randzone toe. 3 

Door bovengenoemde ontwikkelingen op de Nederlandse kantorenmarkt en de vraag op de woningmarkt is het 
herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen een actueel onderwerp. Door kantoorgebouwen te 
herbestemmen naar woongebouwen wordt de hoge leegstand terug gedrongen en worden er woningen gecre
eerd voor de woningzoekenden. Verscheidene kantoorgebouwen zijn in de afgelopen jaren herbestemd naar de 
functie wonen, maar oudere kantoren gelegen op bedrijventerreinen voldoen vaak niet aan de wensen van de 
woningzoekenden. Enerzijds zijn de bedrijventerreinen vaak gunstig gelegen nabij stadscentrum en ontsluitings
wegen. Anderzijds zijn de kantoorgebouwen vaak verouderd waardoor verpaupering en verloedering het gebied 
weinig goeds heeft gedaan. Daarnaast wil niemand op een bedrijventerrein wonen in verband met de weinig 
aanwezige voorzieningen en het 'dode' straatbeeld. 

De aanleiding van mijn afstudeeronderzoek komt voort uit bovengenoemde punten. Enerzijds is er een groot 
aanbod van structurele leegstaande kantoorgebouwen en anderzijds is er vraag naar woningen voor verschillende 
doelgroepen. Verscheidene kantoorgebouwen zijn herbestemd tot woongebouwen, maar de echte problemen 
liggen bij de verouderde, gedateerde kantoorgebouwen op bedrijventerreinen. Door de complexiteit in combinatie 
met de herkenbaarheid van de huidige problematiek; lijkt het mij een uitdaging om hier een oplossing voor te 
verzinnen. 

1 DlZ Zadelhoff, Cijfers in Perspectief 2006 
2 Onderzoeksbureau Nyfer, Kijk op kantoren 2003 
3 Ministerie VROM, Nata Wonen: Mensen, Wensen, Wonen - Wonen in de 21• eeuw, 2001 
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Partijen 
gemeente 

Belangen 
Immaterieel 

- Werkgelegenheid 
- Vitaliteit economie 
- Ruimtelijke- en milieukwaliteit, niet 

alleen op het terrein zelf, maar ook 
voor omwonenden 

- Intensief ruimtegebruik 
- Imago stad I gemeente 
- Contacten / netwerken met bedrij-

ven 

Materieel 
(waardevermeerdering) 

- financiele haalbaarheid van het 
plan / grondexploitatie 

- investeringen uit bedrijfsleven 
- opbrengsten onroerende zaak 

belasting gaan omhoog 
- grondprijzen / erfpachtcanon in 

gebied en het omliggende gebied 
gaan omhoog. 

1--~~~~~~--+~~~~~~~~~~~~~~-1-~~~~~~~~~~~~~----4 

Overige 
overheden 

- Werkgelegenheid 
- Ruimtelijke en milieukwaliteit 
- Intensief ruimtegebruik 

Meerwaarde bij 
Transformatie 

Als er niet enkel 
naar het geld wordt 
gekeken, wordt er 
nog steeds een 
meerwaarde gehaald 
in het gebied. Bij 
een transformatie 
ontstaat werkgele
genheid wat de 
economie ten goede 
komt. 
Het belangrijkste 
voor alle betrokken 
partijen is dat het 
gebied verbeterd 

1--~~~~~~--f~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~---1 wordt. Het imago 

Gevestigde 
bedrijven 

- Verbetering van de kwaliteit van de 
bedrijfsomgeving waardoor het be
drijf beter kan functioneren 

- Duurzaam beheer waardoor de 
kwaliteit op termijn is gegaran
deerd 

- Verbetering van het imago door 
uitstraling van de bedrijfsomgeving 

- Waarde van het onroerend goed I 
de kavel gaat omhoog 

- Kostenbesparing door beter beheer 
- Bij herprofilering: maximale op-

brengst verkoop onroerend goed 

1--~~~~~~--f ~~~~~~~~~~~~~~-+~~~~~~~~~~~~~---l 

Onderne
mers
vereniging 

Private 
investeerders 

- Verbetering van de kwaliteit van de 
bedrijfsomgeving 

- Duurzaam beheer 
Communicatie met gemeente 

- Continu·iteit bedrijfsvoering 
Imago, kwaliteit en duurzaamheid 
van de ontwikkeling als verkoopar
gument 

- Indirect via eigen bedrijf 

- Rendement 
- Projectontwikkelaar / aannemer: 

bouwcapaciteit 
- Projectontwikkelaar: winst 

van de stad wordt 
beter als de hele 
stad kwalitatief goed 
is, dus inclusief de 
bedrijventerreinen. 
Verbetering van 
kwaliteit en uitstra
ling zorgt tevens 
voor een goede 
woon-, werksfeer. 



1.3 Probleemstelling 

Aan de hand van de aanleiding en de relevantie van dit onderzoek zoals hierboven is beschreven, is het duidelijk 
geworden waar het probleem ligt: 

Hoe kan een /eegstaand kantoorgebouw volgens een gestructureerd stappenplan warden getransfonneerd 
in een aantrekkelijk woongebouw? 

1.4 Doelstelling 

Het doel van dit onderzoek zal zijn om een oplossing voor het huidige probleem te verzinnen en daarbij een 
handreiking te doen aan verschillende partijen. De doelstelling kan als volgt beschreven warden: 

Een J:Jij(:lrage /everen om de leegstand tl!rug te drlngen door gebrulk te maken van een universeel toepas
baar, gestructureerd stappenp/an. Hlerdoor krijgen de /eegstaande kantoorgeboawen een nteuwe fundie 
en ontstaan er meer wonlngen op de markt. 

1.5 Conceptueel model 

Kantoorgebouw T ransformatie Woongebouw 
(Aanbod) ~ (Vraag) 

! 
Stappenplan 

Het conceptueel model zal in de aankomende hoofdstukken beschreven warden. Vraag en aanbod zullen aan de 
orde komen. Om vraag en aanbod aan elkaar te koppelen zal getransformeerd warden aan de hand van een 
gestructureerd stappenplan. 
Dit model geeft de opzet van het verslag weer; het onderzoeksgedeelte en het plan van aanpak. 
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Welk tvpe kantoorgebouwen staan structureel leeg? 

VraaQ Middelen Resultaten 
Wat zijn de relatieve kenmerken van de leegstaande - DTZ Zadelhoff - Transformatie po-
gebouwen? - Onderzoeksrapporten leeg- tentie 

- technisch stand - Aanbodkant kanto-
- ruimtelijk ren 
- iuridisch 

Hoofdstuk 2 

Hoe is de vraaq naar wonen? 

VraaQ Middelen Resultaten 
Welke doelgroep is geinteresseerd in wonen in een kantoorge- - Ministerie van VROM - Vraagkant wonin-
bouw? - Marktgericht onder- gen 
- Behoeftes? zoek 

Hoofdstuk 3 

Hoe kan het aanbod en de vraag gekoppeld warden? 

VraaQ Middelen Resultaten 
Kan het aanbod herbestemd - Bouwbesluit Er zijn verschillende manieren om te herbestemmen van 
warden om aan de vraag te - Herbestem- werken naar wonen. In dit hoofdstuk zullen de mogelijkhe-
voldoen? mingswijzer den nader beschouwd warden 
Hoofdstuk 4 

Wat zijn de qrootste verschillen tussen het werken en het wonen? 

VraaQ Middelen Resultaten 
Wat zijn de grate Beeld- In een oogopslag de verschillen tussen werken en wonen op verschillende 
verschillen? map niveaus: gebied, gebouw en vertrek in beeld brengen 

Hoofdstuk 5 

Op welke manier kan een kantoorgebouw getranstormeerd warden? 

VraaQ Middelen Resultaten 
In hoeverre is er een Bestaande me- Een stappenplan waarbij de verschillende kenmerken van wer-
transformatie potentie? thodieken ken warden getransformeerd naar een woonfunctie 

Case Study bedrijventerrein Plaspoeloolder te Rijswijk 
Hoe kan een gebied als Plaspoelpolder met een karakteristiek kantoorgebouw getransformeerd warden volgens 
een gestructureerd stappenplan naar een nieuwe manier van wonen? 
Hoofdstuk 6 

Evaluatie case study met het stappenolan 
Hoofdstuk 7 
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2 Kantorenmarkt 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk zal gekeken warden in hoeverre kantoorgebouwen structureel leeg staan. Zoals in de aanleiding 
was te lezen staat er 6,3 miljoen vierkante meter kantooroppervlak leeg. Het totale kantorenoppervlak in Neder
land ligt op 42 miljoen vierkante meter. Daarbij zal ook aan bod komen welk type kantoorgebouw nu voorname
lijk tot de probleemgevallen behoort. Dit hoofdstuk zal er voor zorgen dat de aanbodzijde duidelijk in beeld wordt 
gebracht. 

2.2 De Ontwikkeling op de kantorenmarkt 1 

De kantorenmarkt in Nederland heeft momenteel twee gezichten. Aan de ene kant zien we dat kantoorgebruikers 
weer in beweging komen en een toenemende vraag naar, vaak kwalitatief goede, kantoorruimte genereren. 
Dankzij deze vraag neemt de marktdynamiek weer enigszins toe. Een aantal (grootstedelijke) regio's laat zelfs 
een zeer substantiele opnamestijging zien. 
Aan de andere kant vertonen de meeste Nederlandse gemeenten toenemende of gelijkblijvende (hoge) leeg
standspercentages en tevens een negatieve netto absorptie. Dit wordt veroorzaakt doordat kantoorhoudende 
organisaties vaak minder vierkante meters huren dan ze momenteel in gebruik hebben. Voor 2006 wordt opnieuw 
een toenemende vraag naar kantoorruimte verwacht. Deze is mede ingegeven door een aantrekkende economie. 
Desondanks zal de komende jaren sprake blijven van een (zeer) ruime kantorenmarkt. Het aanbod is anno 2005 
dermate omvangrijk dat het niet binnen enkele jaren tot een gewone stand kan warden teruggebracht. Vooral de 
oudere panden op mindere locaties staan een aantal zware jaren te wachten. 

2.2.1 Opname vindt weg omhoog 
De vraag naar kantoorruimte zit weer enigszins in de lift. De redenen achter de vraag zijn echter zeer divers. 
Naast de inmiddels bekende negatieve motieven, zoals reorganisatie en bedrijfsconcentratie, zien we nu dat ge
bruikers steeds vaker positieve verhuismotieven hebben, zoals kwaliteitsverbetering en uitbreidingsbehoefte. De 
opname van kantoorruimte in 2005 kwam mede hierdoor uit op 1,6 miljoen m2

• Dit is een stijging van 15% ten 
opzichte van het jaar daarvoor en een vergelijkbaar niveau met 2002 en 2003. 
De opnamestijging is voor het grootste deel toe te schrijven aan een toename van het aantal grootschalige (vanaf 
10.000 m2

) transacties. Dit waren er het afgelopen jaar meer dan 25, een verdubbeling ten opzichte van 2004. 
Het bijbehorende aantal vierkante meters bedraagt maar liefst 425.000 m2

, een kwart van de totale kantoorop
name. De overige grootteklassen hebben een met 2004 vergelijkbaar opnameniveau. 
Met name vanuit de commerciele markt is het afgelopen jaar een groeiende vraag naar kantoorruimte geconsta
teerd. Vooral de zakelijke dienstverlening nam absoluut gezien substantieel meer vierkante meters op. De non
profit sector was in 2005 echter de grootste speler op de kantoorruimtemarkt. Deze sector nam in totaal circa 
560.000 m2 voor zijn rekening, een lichte daling ten opzichte van 2004. 

Kantol'l'llmarlrt in lkoderland 
C~l'la/M 111 et:oj vilfl ~IDCJl'Jinte ;:op de vrij:t mint ix 1.00J mZ) 

T.OOO-r----------------------, 

e.ooo·•------------------
s.000-1-------------

4.000-t----------

3.000·I-------

0 

• o~ • AaJbod 

Figuur 1: Kantorenmarkt' 
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2.2.2 Kantooraanbod opnieuw gestegen 
Het aantal voor de markt beschikbare vierkante meters kantoorruimte is gedurende 2005 opnieuw toegenomen. 
Eind 2005 bedroeg het aanbod 6,3 miljoen m2

, ongeveer 8% meer dan het jaar daarvoor. In tegenstelling tot 
2004 bestond de aanbodtoename in zijn geheel uit grotere panden (vanaf 5.000 m2

). Het aanbod in gebouwen 
en units tot 5.000 m2 is nagenoeg gelijk gebleven. Een verklaring hiervoor is de toename van de grootschalige 
reorganisatievraag. Deze omvangrijke transacties leiden veelal tot het beschikbaar komen van een of meerdere 
grotere panden elders. Gelet op bouwstatus zet de trend naar bestaande (en verouderde) bouw zich versneld 
door. Het aanbod anno 2005 bestaat nag voor slechts 15% uit recent opgeleverde nieuwbouw of in aanbouwzijn
de panden. Dit is bijna een miljoen vierkante meter, tegenover ruim 1,5 miljoen eind 2004. De bouwstroom die 
zich midden jaren negentig inzette, is nu duidelijk ten einde. Alleen als een (omvangrijke) eindgebruiker bekend 
is, wordt (een maatpak) ontwikkeld. De rest van het beschikbare kantooraanbod (5,3 miljoen m2

) is ouder dan 
drie jaar. Een groat deel van het aanbod is inmiddels structureel van aard. Ongeveer de helft wordt 24 maanden 
of langer aangeboden, bijna een tiende deel is zelfs al 48 maanden op de markt. Een substantieel deel van dit 
aanbod is, al dan niet sterk, verouderd en is zonder kwaliteitsimpuls moeilijk verhuurbaar in de huidige marktom
standigheden. Oak bij een sterk economisch herstel krijgt dit aanbod het lastig. Herbestemming of sloop met 
nieuwbouw is voor deze gebouwen vaak de enige oplossing. 

2.2.3 Voorraad in gebruik daalt gestaag 
Het beschikbare aanbod is de afgelopen jaren vooral toegenomen doordat de netto absorptie negatief was. Met 
andere woorden: kantoorhuurders nemen minder op dan dat ze op moment van transactie in gebruik hebben. 
Daarbij komt dat oak nag eens panden warden gehuurd die nag gebouwd moeten warden. De afgelopen drie 
jaar betrof dit ruim 400.000 m2

• Deze vraag lijdt weliswaar tot opname van kantoorruimte, maar niet tot een 
aanbodreductie. Sterker nag, het kantooraanbod neemt toe omdat de oude huisvesting op de markt wordt ge
bracht. Mede door deze twee ontwikkelingen neemt de voorraad 'in gebruik' - dat is de bestaande kantorenvoor
raad minus het aanbod - geleidelijk aan af. Aan het eind van 2002 was de voorraad in gebruik op zijn top, ruim 
38 miljoen m2

• Ultimo vorig jaar was de gevulde kantoorvoorraad gedaald met een miljoen vierkante meter (-
2,5% ). 

2.2.4 Leegstand naar recordhoogte 
DTZ Zadelhoff registreert de fysieke leegstand van kantoorruimte. Leegstand definieren ze als: aangeboden ruim
te in opgeleverde kantoorgebouwen, die op het moment van inventarisatie niet (meer) in gebruik is. Ultimo 2005 
stand in Nederland maar liefst 13,8% van de totale kantorenvoorraad daadwerkelijk leeg. Het gaat hierbij in 
totaal om ruim 5,7 miljoen vierkante meter. Voor zover wij kunnen nagaan, is dat een absoluut record. Net als 
eind 2004 hebben vooral de satellietsteden in de Randstad het zwaar. Hier zien we leegstandspercentages vanaf 
18%. Amsterdam heeft zich inmiddels bij deze kopgroep gevoegd; 19,9% van de hoofdstedelijke voorraad staat 
daadwerkelijk leeg. Een aantal steden in het oosten van het land, zoals Enschede, Ede, Veenendaal en Apeldoorn, 
kent inmiddels oak verontrustende leegstandpercentages (15% tot 18%). In de onderste regionen bevinden zich 
vooral kleinere en middelgrote steden in Zuid en Noord Nederland. De Friese en Limburgse steden doen het over 
het algemeen goed. Hier zien we nag percentages rand frictieleegstand. 
Van de vijf grate steden hebben, naast Amsterdam oak Rotterdam en Eindhoven te maken met (zeer) hoge leeg
standscijfers, waarbij alleen Eindhoven een lichte daling heeft laten zien. De gemeenten Utrecht en Den Haag 
kennen relatief lage percentages, respectievelijk 10,0% en 8,9%. Dit is iets hoger dan eind 2004 het geval was. 

2.2.5 De weg omhoog lijkt ingezet 
Statistische analyses van DTZ Zadelhoff op basis van eigen langjarige datareeksen hebben uitgewezen dat de 
opnamecyclus van kantoorruimte twee jaar achterloopt op de economische cyclus. Dat wil zeggen dat wanneer 
de economie zich dit jaar verder verbetert, we een verdere opwaartse trend van de opname mogen verwachten. 
Maar zoals opgemerkt, zijn de opnameredenen anno 2005 nag altijd zeer divers. Echte uitbreidingsvraag zal op 
nationale schaal naar verwachting pas vanaf het derde of vierde kwartaal van 2006 zichtbaar warden. Veel be
drijven zitten ruim in hun jas en kunnen het begin van de komende groeiperiode relatief gemakkelijk opvangen 
binnen de huidige huisvesting. Uitgaande van economische voorspoed vanaf heden, komen berekeningen van 
DTZ Zadelhoff uit op een niet geringe opnamestijging voor de komende paar jaar. Dit gaat gepaard met een 
toename van de voorraad in gebruik, maar deze zal waarschijnlijk pas substantieel blijken vanaf 2007. Gezien het 
hoge aanbodniveau zal nationaal marktevenwicht dus nag wel even op zich laten wachten. Om marktevenwicht 
te bespoedigen, zal herorientatie op de kantorenvoorraad de komende paar jaar hoog op de agenda moeten 
(blijven) staan, zowel bij private partijen als bij overheden. Kantoorgebouwen die niet meer aan de wensen en 
eisen van de gebruiker voldoen, moeten zoveel mogelijk aan de voorraad warden onttrokken. Oak het (substanti
eel) terugschroeven van nieuwbouwprogramma's draagt op termijn bij aan het gezonder warden van de kanto
renmarkt. Alhoewel beide herorientaties slechts een beperkte oplossing zijn, kunnen ze beide bijdragen aan een 
vermindering van de leegstand. 
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2.3 Leegstand 

2.3.1 Leegstand 
Zoals al eerder naar voren is gekomen, staat er ontzettend veel kantooroppervlak leeg. Buiten het feit dat er heel 
veel borden met "te huur" waameembaar zijn bij kantoren, wordt er extra kracht bijgezet door verschillende 
publicaties. Het adviesbureau Twynstra en Gudde is een dergelijk bureau dat veel onderzoek naar de problema
tiek van leegstand heeft: verricht. Volgens hen zijn de begrippen "aanbod" en "leegstand" twee verschillende 
begrippen: 5 

Aanbod: 

Leegstand: 

Het aantal vierkante meters dat in de vastgoedmarkt in objecten te huur of te koop wordt aan
geboden. Het gaat hierbij uitsluitend om het aanbod van gebouwen die reeds bestaan, in aan
bouw of renovatie zijn. Bouwplannen vallen hier niet onder. De vierkante meters kunnen aan
geboden worden terwijl er nog een huurder is. 
Kantoorruirnte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor geen huurcontract is afge
sloten. De leegstand heeft: betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege objecten en is ge
meten in vierkante meters verhuurbaar vloer oppervlak. Kantoorruimten die een andere be
stemming krijgen of momenteel gerenoveerd worden op verzoek van de (toekomstige) huurder, 
behoren niet tot leegstand. 

Binnen de definitie leegstand zijn verschillende vormen te onderscheiden: 6 

Aanvangleegstand: 

Frictieleegstand: 

Conjuncturele leegstand: 

Structurele leeastand: 

Ontstaat bij de oplevering van een nieuw kantoorpand, doorgaans wordt 
gerekend met 1 a 2% van de totale voorraad. 
Leegstand die de markt nodig heeft: voor verhuisbewegingen. In het alge
meen wordt een leegstandpercentage van 4 a 5% als 'gezond' gezien. 
Leegstand als gevolg van schommelingen in vraag en aanbod door conjunctu
rele veranderingen. Bij een opgaande conjunctuur zal deze leegstand door de 
markt worden opgenomen. 
Het vloeroppervlak dat gedurende drie achtereenvolgende jaren leegstaat in 
gebouwen die tenminste drie jaar gereed zijn. 

De eerste drie vormen van leegstand vertonen geen kenmerken van bestaande kantoorgebouwen die niet meer 
door de markt worden opgenomen. Daarom worden deze vormen van leegstand uitgesloten voor dit onderzoek. 
Zoals ook al naar voren is gekomen bij de aanleiding en de relevantie schuilt het probleem zich met name bij de 
kantoorgebouwen met vloeroppervlakten die structureel leegstaan. Deze kantoorgebouwen zijn oud en geda
teerd, waardoor ze niet meer interessant lijken voor een eventuele herbestemming om deze oppervlakten van de 
leegstand te onttrekken. 

2.3.2 structurele leegstand 
Structurele leegstand wordt door verschillende auteurs en instanties gedefinieerd. De ROZ Vastgoedindex ver
staat onder structurele leegstand, dat kantoorruimten voor twee jaar of langer voor verhuur beschikbaar waren. 7 

Hulsman en Knoop gaan hierin iets verder. Het vloeroppervlak dat onder structurele leegstand wordt geplaatst 
staat gedurende drie achtereenvolgende jaren leeg in gebouwen, die tenminste drie jaar gereed zijn. Adviesbu
reau Twynstra Gudde spreekt niet van structurele leegstand, maar van langdurige leegstand, wanneer hetzelfde 
vloeroppervlak aan kantoorruimte langer dan 1 jaar leegstaat.5 Van Dijk spreekt ook niet van structurele leeg
stand, maar ook van langdurige leegstand, maar dan moeten kantoorgebouwen langer dan 1,5 jaar in zijn geheel 
leegstaan.8 DTZ Zadelhoff verstaat onder de structurele leegstand bestaand aanbod dat langer dan drie jaar niet 
in gebruik is door huurders.1 

Op basis van deze definities valt op dat de tijdsduur varieert van een, anderhalf, twee of drie jaar. Tevens wordt 
er verschillend gedacht over volledige leegstand van een kantoorgebouw of enkel leegstaand kantooroppervlak. 
De meeste problemen van leegstand zijn echter de verouderde kantoorgebouwen. Deze zijn gedateerd en wor
den dus moeilijk verhuurd en staan dan ook vaak, geheel of gedeeltelijk, al meer dan 3 jaar leeg. Deze kantoor
gebouwen komen in aanmerking voor een herbestemming naar een woonfunctie, zodat het meest kansloze aan
bod toch op een juiste manier gebruikt kan worden. 

5 Twynstra Gudde, Leegstand in kantoren, een nadere analyse 1996 
6 Hulsman, C.L. en F.A.M. Knoop, Transformatie van kantoorgebouwen 1998 
7 Stichting ROZ Vastgoedindex, Definitie lijst, 1996: 
http://www.rozindex.nl/Downloads/Neder1ands/Documentatie/Definitielijst%20ROZ%20Vastgoedindex.pdf 
8 Dijk, D. van, Leegstand van kantoren en de mogelijkheden voor functiewijziging in de regio Amsterdam 2004 
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2.3.3 Oorzaken structurele leegstand 
Er zijn vrij eenvoudige redenen aan te dragen waarom een kantoorgebouw structureel leegstaat of naar verwach
ting structureel leeg komt te staan. De meest genoemde reden is dat het gebouw niet meer voldoet aan de kwali
teitseisen en wensen die de gebruiker stelt. De factoren die structurele leegstand veroorzaken volgens diverse 
onderzoeken, kunnen in drie categorieen worden onderverdeeld: 9 10 11 

• Marktfactoren 
• Locatiefactoren 
• Gebouwfactoren 

2.3.3.1 Marktfadoren 
Als er niets ontbreekt aan de kwaliteit van het gebouw, maar deze juist in zeer goede staat verkeerd, maar wel 
structureel leegstaat; dan kan er geen oorzaak van de leegstand gegeven worden. In dat geval wordt het markt
beeld als verklarende factor gegeven. Deze kantoorruimtes zullen dan ook, naar alle waarschijnlijkheid, als eerste 
weer een nieuwe gebruiker krijger in geval van een toenemende vraag. 

2.3.3.2 Locatiefadoren 
Locatiefactoren spelen onbetwist een belangrijke rol bij huisvesting van bedrijven. Indien de locatie niet (meer) 
bevalt, kan dat een reden zijn voor structurele leegstand. Een eerste factor is de bereikbaarheid met het open
baar vervoer en de bereikbaarheid per auto. Dit geldt zowel voor bezoekers als voor de personen die werkzaam 
zijn in het kantoorgebouw. Een goede bereikbaarheid vindt men belangrijk aan de locatie. Daarbij moet ook ge
dacht worden aan de kwaliteit van de verbindingen, loopafstand tot het openbaar vervoer, files en eenrichtings
verkeer. In de praktijk blijkt echter dat de bereikbaarheid per auto veel belangrijker is dan de bereikbaarheid via 
het openbaar vervoer. 
Verder spelen voor de werknemers en de bezoekers de parkeermogelijkheden een belangrijke rol. Hierbij valt te 
denken aan de verkrijgbaarheid van een parkeerplaats, de loopafstand tot de parkeerplaats en de prijs van het 
parkeren. 
Tot slot moet er rekening worden gehouden met de kwaliteit van de omgeving. Hiermee wordt de directe omge
ving van het gebouw bedoeld. Er kan sprake zijn van een typische kantoorlocatie of juist een locatie met ge
mengde functies. De uitstraling van een bepaalde buurt valt ook onder deze factor. Bij deze factor gaat het dus 
vooral om uitstraling, zichtbaarheid, aanwezigheid van voorzieningen en veiligheid. Wanneer niet meer aan deze 
eisen kan worden voldaan volgens de gebruikers, kan dat een reden zijn voor de gebruikers om het gebouw te 
verlaten en op zoek te gaan naar een kantoorgebouw dat wel aan de stedenbouwkundige eisen en de wensen 
voldoet. 

2.3.3.3 Gebouwfadoren 
Naast gebiedskenmerken speelt het gebouw natuurlijk ook een belangrijke rol. Factoren die betrekking hebben 
op het gebouw als belangrijkste verklarende oorzaak voor structurele leegstand zijn: 11 

Bouwiaar: 

Technische kwaliteit: 

Functionele kwaliteit: 

Uitstralinq: 

De verhuurbaarheid van gebouwen blijkt samen te hangen met de bouwperi
ode. De structurele leegstand van kantoorpanden gebouwd tussen 1960 en 
1980 is opvallend groot. Hiermee is overigens niet gezegd dat gebouwen van 
voor en na deze tijdsperiode niet tot de onderkant van de markt kunnen be
horen. 
Technische veroudering van draagconstructie en installaties zijn een belang
rijke reden, waardoor gebouwen structureel leeg komen te staan. Dit geldt 
onder andere voor installaties en energieprestatie; slechte klimatologische 
omstandigheden door ontbreken van dubbelglas, koeling, zonwering, luchtbe
handeling, slechte staat van de buitengevel, koudebruggen in daken en con
structies. In oudere gebouwen zijn vaak minder voorzieningen aanwezig op 
het gebied van verwarming, airconditioning, liften, daglicht, isolatie en ge
luidsoverlast. 
Het niet kunnen voldoen aan eisen die tegenwoordig aan kantoorruimte war
den gesteld, leidt tot structurele leegstand. Een gebrek aan flexibiliteit van de 
indeling is hier debet aan, bijvoorbeeld diepe ruimte met weinig lichtinval en 
het ontbreken van verplaatsbare wanden. 
Als laatste kan een negatieve identiteit van het gebouw leiden tot structurele 
leegstand. Een gebouw dat een slechte uitstraling heeft of weinig representa
tief is, zal sneller worden verlaten door de gebruikers. 

9 Dewulf, G. en H. de Jonge, Toekomst van de kantorenmarkt 1994-2015, 1994 
1° Korteweg, P.J., Veroudering van kantoorgebouwen: Probleem of Uitdaging?, 2002 
11 DlZ zadelhoff en Neprom, Aanbodmonitor kantoren 2003 
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Uit deze categorieen is op te maken dat de locatiefactoren en de gebouwfactoren relevante oorzaken zijn voor 
bestaande kantoorgebouwen die structureel leeg staan of naar verwachting structureel leeg komen te staan. Het 
zijn kantoorgebouwen die op locatie en bebouwniveau verauderd en incourant zijn, oftewel; ze voldoen niet meer 
aan de kwaliteitseisen en wensen van de gebruiker. 

2.3.4 Kenmerken structureel leegstaande kantoorgebouwen 

2.3. 4.1 Locatiekenmerken 
Van Dinteren (1985) typeert de volgende locatiekenmerken van structureel leegstaande kantoren:12 

• Grote kantoorgebouwen uit de begin jaren zestig op een slechte locatie met vaak slechte bereikbaar
heid, geen of onvoldoende parkeervoorzieningen en een slechte omgeving. 

• Nieuwe kantoorgebouwen op een slechte locatie, vaak weggewerkt in kleine, smalle, onbekende 
straatjes. 

Ter Hart (1987) typeert de volgende locatiekenmerken voor structurele leegstand van kantoren: 13 

• De grate kantoorgebouwen die gebouwd zijn tussen 1960 - 1980, die niet meer voldoen aan de huidige 
eisen op het gebied van bereikbaarheid. 

• Nieuwe, nag niet in gebruik genomen kantoorgebouwen, op decentrale locaties zoals in buitenwijken 
van steden, in graeikernen of kleinere gemeenten. 

• Kantoorgebouwen op slechte locaties; niet bereikbaar, onvoldoende parkeervoorzieningen en een slech
te omgeving. 

Twynstra Gudde heeft onderzoek gedaan naar de locatiekenmerken van langdurig leegstaande kantoorgebou
wen. Zij komen met de volgende locatiekenmerken:5 

• Langdurige leegstand doet zich voornamelijk voor in stadscentra en op locaties direct grenzend aan het 
centrum. Hier bevindt zich volgens het onderzoek 52% van de structurele leegstand. 

• Indien een vergelijking wordt gemaakt met de verdeling van de voorraad betreffende locatietypen, dan 
blijkt dat aan de rand van het centrum relatief veel structurele leegstand voorkomt (28% ten opzichte 
van 20% van de voorraad). 

• In de portefeuilles van de beleggers doet de meest langdurige leegstand zich voor op de snelwegloca
ties, daarna volgen de locaties direct grenzend aan het centrum van een stad. Van de structurele leeg
stand uit de beleggerportefeuille bevindt zich 34% op een snelweglocatie, terwijl van de totale kanto
renportefeuille van beleggers slechts 20% gevestigd is op een snelweglocatie. 

• Van de totale omvang van de langdurige leegstand op de locaties in het centrum staat meer dan de helft 
langer dan 3 jaar leeg. 

Volgens onderzoeksbureau Nyfer (2003)2 bevindt structurele leegstand in de grate steden zich voornamelijk aan 
de rand van het centrum en in mindere mate in het centrum. Een groat deel van het aanbod bevindt zich op 
locaties die meer dan twee kilometer van een snelwegafslag en verder dan 750 meter van een treinstation liggen. 
Aan de hand van bovenstaande onderzoeken kunnen we concluderen dat structurele leegstand te maken heeft 
met de locatiekenmerken. Locaties die onvoldoende bereikbaar zijn, onvoldoende parkeervoorzieningen heeft en 
onvoldoende kwaliteiten heeft en uitstraalt, vertonen veel structurele leegstand. Over het algemeen liggen deze 
locaties aan de rand van het centrum van steden. 

2.3. 4.2 Gebouwkenmerken 
Volgens van Hart (1987) zijn de volgende gebouwkenmerken karakteristiek voor structureel leegstaande kantoor
gebouwen: 13 

• De grate kantoorgebouwen die gebouwd zijn tussen 1960 - 1980. Het gaat om voortijdige veroudering, 
aangezien veel van deze gebouwen niet meer voldoen aan de huidige eisen op het gebied van indeel
baarheid, energie en onderhoudskosten. 

• Voormalige woonpanden die in een tijd dat er een tekort was aan kantoorruimte, omgebouwd zijn tot 
kantoorgebouwen. Het gaat hierbij om villa's en herenhuizen, die wegens inefficiency als kantoorpand 
uit de mode raken. Indien zij niet in een echte kantooramgeving staan, zullen zij vaak blijvend onver
huurbaar zijn. Het teruggeven van de woningen is in veel gevallen vaak niet meer mogelijk vanwege de 
te hoge huur-, stook- en onderhoudskosten. 

• Oude en incourante kantoorgebouwen. 
• Alie showrooms en bedrijfsruimtes, die geen kantoor zijn, maar wel als zodanig warden aangeboden. 

12 Dinteren, J.H.J. Kantoren en de binnenstedelijke randzone : vestigingsplaatsfactoren, renovatie, leegstand, nieuwbouw en 
herbestemmen, 1985 
13 Hart, H.W. ter, Commercieel vastgoed in Nederland : een terreinverkenning, 1987 
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Twynstra Gudde komen met de volgende gebouwkenmerken:5 

• De meeste langdurige leegstand bevindt zich in objecten die zijn gebouwd in de jaren tachtig (27%). 
Slechts 10% van de structurele leegstand bevindt zich in objecten met een bouwjaar voor 1960. 

• Ten opzichte van de bouwjaren van de totale voorraad is de omvang van langdurige leegstand het 
grootst in objecten met een bouwjaar na 1990 (24% ten opzichte van 15% van de voorraad) en tussen 
1970 en 1980 (24% ten opzichte van 15% van de voorraad). 

• Beleggers bezitten relatief een grote voorraad kantoren van na 1980. Vergeleken met de voorraad is de 
langdurige leegstand bij de beleggers gering in de objecten met een bouwjaar na 1990 (17% ten op
zichte van 30% van de voorraad) en hoog in de objecten met een bouwjaar tussen 1970 en 1980 (25% 
ten opzichte van 14% van de voorraad) en een bouwjaar voor 1960 (17% ten opzichte van 5% van de 
voorraad). 

Onderzoeksbureau Nyfer (2003) wijdt de structurele leegstand van kantoorgebouwen aan de volgende gebouw
kenmerken :2 

• Het merendeel van het aanbod stamt uit de periode 1960 - 1980. Door het aflopen van huurcontracten 
worden er opnieuw veel kantoren aangeboden op de markt. Gebruikers hebben vaak een contractduur 
van vijf tot tien jaar met optie van vijf jaar verlenging. Hierdoor komen er na het verlopen van het con
tract veel kantoren leeg te staan. 

• Over het algemeen zijn de kantoren die structureel leegstaan van een matige tot slechte kwaliteit. Struc
tureel aangeboden gebouwen zijn vaak incourant en zijn zelfs in een krappe marktsituatie niet goed ver
huurbaar. 

• Huurders kiezen bij verhuizing vaker en eerder voor nieuwbouw dan voor oudere bestaande gebouwen, 
omdat de onderhandelingspositie van de gebruiker sterker is geworden door de leegstand. Door de 
slechte kwaliteit van het huidige, verouderde aanbod is het vaak goedkoper om nieuwere kantoorge
bouwen te betrekken. 

Op basis van de gebruikte rapportages blijkt dat structurele leegstand op gebouwniveau voornamelijk voorkomt 
bij technisch en functioneel verouderde kantoorgebouwen, die niet meer voldoen aan de eisen van potentiele 
gebruikers. Bij technische veroudering gaat het om aandachtspunten zoals verwarming, airconditioning, kabelgo
ten, daglichttoetreding, geluidsisolatie, etc. Functioneel verouderde kantoorgebouwen voldoen niet meer aan de 
huidige eisen op het gebied van indeelbaarheid. Deze kantoorgebouwen hebben slechte mogelijkheden om de 
indeling te wijzigen. Kenmerken hiervan zijn kantoortuin indelingen, diepe verdiepingen, hoge plafonds en het 
ontbreken van verplaatsbare wanden. Ook de bruto/ netto verhouding speelt bij indeelbaarheid een belangrijke 
rol. 
Ook kantoorgebouwen met een sobere uitstraling met betrekking tot de architectuur, herkenbaarheid als kantoor, 
materiaalgebruik en kleurstelling zijn kenmerkend voor structurele leegstand. 
Op gebouwniveau komt structurele leegstand op grote schaal voor in kantoorgebouwen die gebouwd zijn tussen 
1960 en 1980. Dit kan verk1aard worden door de, in het algemeen, sombere uitstraling van deze panden, evenals 
de technische en functionele veroudering. 

2.4 Conclusie 

Er staat momenteel een hoog aantal vierkante meters kantoor oppervlak (6,3 miljoen m2
) leeg op de Nederlandse 

kantorenmarkt. Met name de verouderde kantoorgebouwen kennen een structurele leegstand wat inhoudt dat ze 
al meer dan 3 jaar leeg staan. 
Leegstand is te omschrijven als kantoorruimte die niet in gebruik is door een huurder en waarvoor geen huurcon
tract is afgesloten. De leegstand heeft betrekking op zowel geheel als gedeeltelijk lege objecten en is gemeten in 
vierkante meters verhuurbaar vloer oppervlak (wo ). Kantoorruimten die een andere bestemming krijgen of mo
menteel gerenoveerd worden op verzoek van de (toekomstige) huurder, behoren niet tot de leegstand. 
Er zijn verschillende vormen van leegstand te onderscheiden. Structurele leegstand vormt het voornaamste pro
bleem op de huidige kantorenmarkt en daar moet een oplossing voor verzonnen worden. Daarbij spelen locatie
en gebouwfactoren een belangrijke rol. Als de locaties slecht bereikbaar zijn, geen of onvoldoende parkeervoor
zieningen hebben en de omgeving onvoldoende kwaliteit uitstraalt, is dat vaak een reden van leegstand. Als de 
gebouwen dan ook niet meer voldoen aan de kwaliteitseisen van de gebruiker, is dit des te meer een reden voor 
vernieuwing. 
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3 Vraag binnenstedelijk wonen 

3.1 Inleiding 

Tegenover de aanbodkant van de structureel leegstaande kantoorgebouwen, is er ook een vraag naar woningen 
vanuit de samenleving. Steeds meer jongeren blijven noodgedwongen langer in de studentenkamer, omdat er op 
de starters markt nauwelijks betaalbare woningen te vinden zijn. Omdat er weinig verschuivingen plaatsvinden en 
er steeds meer vraag is, is er een schrijnend tekort aan woningen. Om de vraag naar binnenstedelijk wonen 
inzichtelijk te maken, moet eerst nagegaan warden wat de kenmerken zijn binnen de Nederlandse woningmarkt 
die relevant zijn voor dit onderzoek. Hierbij gaat het om de vraag en aanbodfactoren op de Nederlandse woning
markt en de effecten daarvan op bepaalde doelgroepen. De trends en het beleid moeten duidelijk warden en de 
verhouding van vraag en aanbod moet in beeld gebracht warden. Als dat duidelijk is moeten de verschillende 
doelgroepen nader aanschouwd warden. De wooneisen en wensen van de doelgroepen zullen geanalyseerd war
den om uiteindelijk te weten te komen welke mensen een bepaalde kijk op wonen hebben. 

3.2 Kenmerken Neder/andse woningmarkt 

3.2.1 Vraag en Aanbod 
Op de huidige woningmarkt is een duidelijke problematiek waarneembaar. In het koopsegment warden duurdere 
woningen steeds moeilijker verkocht en in de huursector stagneert de doorstroming. Daarbij maken huurders 
steeds minder de overstap naar een koopwoning. Als gevolg van de verslechterde economie van de afgelopen 
jaren en het gedaalde consumentenvertrouwen, kiezen veel huurder voor zekerheid en verhuist men minder 
vaak. Als ze dan toch verhuizen is dat vaak binnen het huursegment. 
De koopsector kent daarentegen een steeds minder betaalbaar aanbod. Zeker voor starters met weinig startkapi
taal is het nagenoeg onmogelijk om een betaalbare koopwoning te bemachtigen. Als gevolg van het groeiend 
aantal huishoudens, de lage woningbouwproductie van de afgelopen jaren en de grate schaarste, blijven koop
woningen duur. Betaalbaar nieuwbouwaanbod is nauwelijks aanwezig. 
Dit alles heeft geleid tot een sterke groei van het urgente woningtekort. Uit een analyse, gebaseerd op verschil
lende Woningbehoefte Onderzoeken, 14 blijkt dat in het koopsegment vooral veel urgente tekorten zijn in betaal
bare woningen. In de huursector zijn de tekorten iri het middeldure en dure segment sterk toegenomen. Het 
totale urgente woningtekort was in 2002 opgelopen tot 166.000 woningen (2,5% van de woningvoorraad).15 Het 
kwalitatieve woningtekort in 2002 is 4,3% (291.000). Volgens de prognose van het Ruimtelijk Planbureau is het 
urgente woningtekort in 2005 opgelopen naar 2,6% (187.000 woningen) van de totale woningvoorraad. 16 

Het overheidsbeleid is er op gericht om het urgente woningtekort terug te dringen van de nu verwachte 2,3% tot 
tussen 1,5 en 2,0% in 2010. 16 Dit laatst genoemde percentage is de kortdurende leegstand die nodig is om het 
verhuisproces in gang te houden. Om dit te bereiken moeten vanaf 2004 tot 2010 ongeveer 460.000 woningen 
warden gebouwd. Dit komt neer op gemiddeld 75.000 woningen per jaar. 17 Om dit te realiseren wil het Ministerie 
van VROM de woningbouwproductie versnellen en verhogen door 7 nieuwe maatregelen in te zetten. In de Nata 
Ruimte {2004) beperkte de Minister onder meer de VROM regels die de woningbouw productie belemmeren. 
Daarnaast wilde Minister Dekker door middel van het herbestemmen van kantoren naar woningen tussen 2005 en 
2010 jaarlijks 5000 woningen opleveren. De Minister gaf hierbij tevens aan dat de mogelijkheden van herbe
stemming van kantoren beperkt wordt door hoge investeringskosten en planologische belemmeringen. 

3.2.2 Effecten vraag en aanbod doelgroepen 
De woningmarkt wordt bepaald door vraag en aanbod van verschillende type woningen en verschillende doel
groepen. Tai van media wijzen op de problematiek dat jongeren moeilijk aan betaalbare woningen kunnen ko
men. Hierdoor zijn jongeren genoodzaakt langer thuis te blijven wonen of ze zoeken hun heil in niet zelfstandige 
woonruimte. Dergelijke doelgroepen, vaak studenten, blijven daardoor na de studie vaak hangen in de studen
tenkamer, waardoor er weinig doorstroming op de markt gerealiseerd wordt. 
De woningzoekende onder de jongeren zijn voornamelijk starters, maar ook voor een deel doorstromers op de 
woningmarkt. Naast de studenten en jongere huishoudens is er nog een groep op de woningmarkt die te kampen 
heeft met tekorten aan woonruimte, dit zijn de ouderen. Het betreft hier tekort aan levensloopbestendige oudere 
woningen .15 Gezien de vergrijzing van de Nederlandse bevolking ( oudere een- en tweepersoons huishoudens 
zullen flink groeien tot 202016

) zal dit tekort de komende jaren flink gaan stijgen. 

14 Gegevens ontleend aan het OtaVista databestand van het ministerie van VROM, 2005 
15 Ministerie VROM, Beter thuis in wonen, Woningbehoefte Onderzoek, 2003 
16 Ruimtelijk Planbureau, ABF Research, Primos Prognose 2005, De toekomstige ontwikkeling van bevolking, huishoudens en 
woningbehoefte, 2005 
17 Ministerie VROM, Bouwprognose 2004 - 2009, 2004 
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De beschreven groepen hebben alien te maken met tekorten aan woonruimte. Deze groepen verdienen daarom 
op dit moment de meeste aandacht op de woningmarkt. Uiteraard is het niet noodzakelijk direct voor deze doel
groepen woningen te realiseren, omdat dit immers nog steeds de mensen met weinig geld betreft. Bij het realise
ren van nieuwe woningen kan ook op een duurder segment gegokt worden. Hierdoor zullen huidige woningeige
naren doorgroeien op de markt, waardoor er starterwoningen in de onderste regionen van de woningmarkt vrij 
komen. 

3.3 Binnenstedelijke woningmarkt ontwikkelingen 

3.3.1 Binnenstedelijke locatie 
Veel woningzoekenden hebben een duidelijk beeld voor ogen wat de woonlocatie moet bieden. Er is dan ook een 
nijpende vraag naar woningen nabij stadscentra en ontsluitingswegen. Het binnenstedelijk wonen zegt dan eigen
lijk al genoeg; wonen aan een locatie die zich bevindt in de binnensteden. Hierbij moet niet direct aan het cen
trum gedacht worden, maar meer aan de randzones. 

Volgens Seip (1999) bestaan binnensteden uit een stadscentrum en een binnenstedelijke randzone. Het stadscen
trum is dat deel van de stad waar sprake is van een sterke concentratie van stedelijke voorzieningen, zoals kanto
ren, detailhandel en horeca. Ook vormt hier een concentratie van gebruikers van dergelijke voorzieningen. 
De binnenstedelijke randzone bestaat voornamelijk uit woonwijken en wordt door een geringe concentratie van 
winkels, kantoren, horecabedrijven en dergelijke gekenmerkt. Het stadscentrum heeft in vergelijking met de 
binnenstedelijke randzone een beperkt woonaanbod. 18 

ABF Research (2003) definieert binnensteden aan de hand van centrumstedelijke woonmilieus. Deze categorie 
bevat de centra van steden, maar ook een aantal centraal gelegen wijken net buiten het centrum. In elke stede
lijke plaats is in eerste instantie een postcodegebied als centrum aangewezen. Vervolgens zijn een aantal andere 
wijken als centrumstedelijk woonmilieu aangeduid op basis van de afstand tot het centrum, het percentage werk
gelegenheid in de horeca, detailhandel, zakelijke diensten, dichtheid, aanwezigheid van meergezinswoningen en 
de aanwezigheid van stedelijke voorzieningen (bioscoop, theater, museum, etc.)19 Uit het rapport 'Woonmilieuty
pologie 2003' kan opgemaakt worden dat centrumstedelijke woonmilieus voorkomen in gemeenten met minimaal 
25.000 huishoudens. 

Binnensteden bestaan uit een centrum en een aangrenzende randzone met tal van functies, zoals wonen, wer
ken, recreatie, voorzieningen, cultuur, etc. Het centrum is het gedeelte waar een sterke concentratie van de ste
delijke voorzieningen terug is te vinden. De binnenstedelijke randzone liggen net buiten het centrum, maar heb
ben doorgaans wel een goede verbinding met het directe centrum. In deze randzone zijn ook vaak bedrijventer
reinen gevestigd die daardoor enerzijds een goede verbinding vormen met het centrum en anderzijds goed te 
bereiken zijn via de directe verbindingswegen. 

3.3.2 Trends en beleid 

c 
<LI 
c 
0 
!: 

Er is een trend gaande dat er een grote vraag is naar binnenstedelijk wonen. Diverse demografische, economi
sche en sociaal culturele redenen liggen hieraan ten grondslag. Voorbeelden hiervan zijn: individualisering, collec
tieve welvaartsstijging, emancipatie, een groeiend aantal tweeverdieners en een stijgend aantal huishoudens.3 Al 
deze factoren zorgen ervoor dat binnenstedelijk wonen zeer populair is. Ruwweg een kwart van de bevolking wil 
in een bruisend stedelijk centrum wonen met voorzieningen naast de deur. 20 

18 Seip, M.M. De kem centraal : een studie naar het functioneren van binnensteden, 1999 
19 ABF Research, Woonmilieutypologie, 2003 
20 Ministerie VROM, en Rigo Research en Advies, Ruimte voor wonen in de Vijfde Nota, 2002 
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Daarnaast heeft de overheid een beleid opgesteld om de woonfunctie in binnensteden te versterken en uit te 
breiden. Dit beleid wordt onder andere beschreven in de volgende rapportages: 

• Stedelijk vernieuwingsbeleid, Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing heeft als doel om door middel 
van fysieke maatregelen de kwaliteit van stedelijk woon-, werk- en leefmilieu te verbeteren.21 

• Het Grote Steden Beleid wil de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren, voldoende huisvesting kansen 
bieden voor alle huishoudens en de huishoudens met hogere inkomens vasthouden of aantrekken. 22 

• 'Nota Mensen, Wensen, Wonen' heeft als een van de hoofdthema's de stedelijke woonkwaliteit verbete
ren. 3 

• 'Nota Ruimte' en 'Vijfde Nota van Ruimtelijke Ordening' wil wonen concentreren in stedelijke regio's en 
de prioriteit leggen bij het wonen in de stad. 23 

3.3.3 Vraag en Aanbod 
Momenteel is er een groot woningtekort in centrumstedelijke woonmilieus. Dit wordt veroorzaakt door de ontwik
kelingen op de Nederlandse woningmarkt en doordat circa 25% van de bevolking in een centrumstedelijk woon
milieu wil wonen. In 2002 was er behoefte aan 635.500 woningen, terwijl er een voorraad was van 520.000 wo
ningen. Dit houdt in dat er een kwalitatief woningtekort is van 22,1 % in 2002. De kwalitatieve tekorten voor 
centrumstedelijke woonmilieus kunnen per woningtype in beeld gebracht worden. Er is zowel een groot kwalita
tief woningtekort aan eengezinswoningen als meergezinswoningen. Absoluut gezien is het kwalitatief woningte
kort het grootst bij meergezins huurwoningen (52.500). In de tabel is het kwalitatief woningtekort naar woning
type en eigendom van het centrumstedelijk woonmilieu weergegeven. 

Type Eigen- Kwalitatief Woningvoor- Kwalitatief woningtekort in % van de wo-
woning dom woningte- raad ningvoorraad 

kort 

Meergezinswoningen Huur 52.500 234.000 22 4 
(Appartementen) Koop 16.000 74.500 21 5 

Eengezinswoningen Huur 18.000 72.500 24 8 

Koop 29.000 139.000 20 9 

Totaal 115.500 520.000 22 1 

Tabel 1: Kwalitatief woningtekort naar eigendom centrumstedelijk woonmilieu, 200224 

De NVB (Vereniging voor ontwikkelaars & Bouwondernemers) constateert dater na verwachting een goede vraag 
blijft bestaan naar nieuwe (koop)appartementen op binnenstedelijke locaties. Op andere locaties zal de verkoop 
voorlopig moeizaam blijven, vooral omdat het percentage appartementen in de verkoopportefeuilles van de ge
zamenlijk ontwikkelaars en bouwondernemers anno 2004 ongeveer 43% is. Dit is te hoog in verhouding tot de 
vraag. 24 

Volgens de prognose zal het kwalitatieve woningtekort in centrumstedelijke woonmilieus tot en met 2010 toene
men. Om op deze ontwikkelingen in te spelen moet het volgende gebeuren:3 

• Het creeren van meer centrumstedelijke woonmilieus door het verdichten en het op peil brengen van 
het voorzieningenniveau, van de daarvoor in aanmerking komende buiten centrumstedelijke woonmili
eus. 

• Het benutten van potenties in bestaande centrummilieus. 
• Het creeren van dergelijke woonmilieus op een aantal nieuwe uitleglocaties. 

In de periode 2002 tot en met 2010 zullen ongeveer 127.000 woningen worden bijgebouwd in centrumstedelijke 
woonmilieus, om aan de gewenste toename van de woningvoorraad te kunnen voldoen.16 Volgens het rapport 
'Het wie, wat en waar van de woonomgeving' moet de toevoeging bestaan uit circa 50% meergezinswoningen en 
50% eengezinswoningen. 25 

Voornamelijk in de studentensteden is er onvoldoende aanbod van wooneenheden. VROM heeft berekend dat er 
een urgent tekort is van 15.000 wooneenheden. 26 Minister Dekker wil dat dit tekort in 2010 ruimschoots is inge
lopen. 
De gegevens van vraag en aanbod geven aan dat er een ruim marktpotentieel is voor het ontwikkelen van appar
tementen en wooneenheden op binnenstedelijke locaties (deze type woonruimten zijn het meest voor de hand 
liggend om te worden ontwikkeld in bestaande kantoorgebouwen). 

21 Ministerie VROM, Investeringsbudget Stedelijke Vemieuwing 2, 2002 
22 www.grotestedenbeleid.nl: Groot Steden Beleid 3, 2004 
23 Ministerie VROM, Vijfde Nota van Ruimtelijke Ordening, 2001 
24 NVB, Thermometer Koopwoningen, 2004 
25 Rigo Research en Advies, Het wie, wat en waar van de woonomgeving, 2004 
26 Persbericht VROM naar aanleiding van de brief van Minister Dekker aan de Tweede Kamer, 05-11-2003 
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3.4 Binnenstede/ijke doelgroepen voor het bewonen van herbestemde kan
toorgebouwen 

Doelgroepen die mogelijk in aanmerking komen voor het bewonen van herbestemde kantoorgebouwen op een 
binnenstedelijke locatie zullen aan de ene kant behoefte hebben aan de eigenschappen van binnensteden en aan 
de andere kant behoefte hebben om te willen wonen in appartementen of wooneenheden. 

Bewoners op de woningmarkt kunnen op meerdere manieren worden afgebakend. Het gaat om eisen en wensen 
ten aanzien van de gebruikswaarde van de woonruimte en woonomgeving . Deze eisen en wensen zijn sterk af
hankelijk van leeftijd en huishoudensamenstelling.15 Een alleenstaande jongere met een laag inkomen zal over 
het algemeen heel andere wensen hebben (cafe nabij, dichtbij openbaar vervoer, park in de buurt want geen 
eigen buitenruimte) dan een middelbaar gezin met een hoog inkomen (parkeren op eigen erf, sportclub nabij, 
veilige en rustige woonomgeving). 

Daamaast speelt ook de leefstijl een rol. Die leefstijl hangt overigens weer sterk samen met de levensfase en het 
inkomen. De geboorte van een kind verandert de leefstijl van mensen ingrijpend en daarmee ook hun woonwen
sen. Afgestudeerden met een hoog inkomen laten hun studentenbestaan snel achter zich en gaan zich plots druk 
maken om het feit dat ze hun auto niet in de binnenstad kwijt kunnen. Veel van deze jongeren vallen onder de 
YUPpen (Young Urban Professionals); harde werkers die nauwelijks thuis zijn. 

De voorwaarden die aan de woonruimte en woonomgeving van een bepaald woonmilieu worden gesteld, onder
houden een sterke relatie met de mensen die er (willen/ kunnen) wonen; gezinnen in meer landelijke milieus, 
ouderen en jongeren in de centra. De huishoudens die in een woonmilieu wensen te wonen, zullen op hun beurt 
weer in sterke mate worden bepaald door de woonruimte en woonomgeving die in een bepaald milieu te vinden 
zijn (ruime gezinswoningen in rustige landelijke milieus, goedkope appartementen in de bruisende stadswijken). 
Uit WBO 2002 blijkt dat appartementen (meergezinswoningen) vooral in stedelijke woonmilieus voorkomen. In 
centrumstedelijke milieus bestaat gemiddeld 60% van de woningen uit appartementen. 15 

Bij het wonen in een kantoorgebouw vallen huishoudens in de gezinsfase af. Deze gevallen hebben vaak behoefte 
aan een eengezinswoning met eigen buitenruimte. Hierdoor kunnen deze huishoudens in principe worden uitge
sloten. Tweepersoonshuishoudens in de leeftijdsfase 40 tot en met 59 jaar zijn ook vaak niet geneigd om zich te 
gaan huisvesten in een appartement, omdat deze huishoudens over het algemeen behoefte hebben aan een 
eengezinswoning (grondgebonden woning). Een- en tweepersoonshuishoudens vanaf 75 jaar hebben geen voor
keur voor de binnenstad en weinig behoefte om nog te verhuizen. Hierdoor blijft de jongere doelgroep over. 
Jongeren die zich na de studie nog moeten bewijzen op de arbeidsmarkt en daardoor weinig thuis zijn en dus 
minder eisen stellen aan de woning. 

3.5 Eisen en wensen binnenstede/ijk doelgroepen 

Iedere bewonersgroep en individuele bewoner stelt eisen en heeft wensen ten aanzien van zijn of haar woon
ruimte en de woonomgeving (locatie). Deze eisen en wensen verschillen sterk per individu. In dit onderzoek 
wordt gekeken naar de eisen en wensen van de potentiele, binnenstedelijke bewoners die behoefte hebben om in 
appartementen en wooneenheden te wonen. De woonruimten die ontwikkeld worden in kantoorgebouwen zullen 
qua wooncomfort en kwaliteitsniveau aan verschillende eisen en wensen moeten voldoen. 
Bewoners van nu en de toekomst stellen hoge kwaliteitseisen aan de woning en de woonomgeving. Het lijkt erop 
dat steeds snellere veranderingen in de tijd en een steeds grotere differentiatie in woonstijlen en woonwensen 
kenmerkend worden door de woonvoorkeuren van huishoudens. De woningplattegronden die ontworpen worden 
in herbestemde kantoorgebouwen moeten daarom, waar mogelijk, flexibel of levensloopbestendig zijn. 
De vraag naar vierkante meter woonoppervlak per persoon stijgt. Dit wijst op een toenemende vraag naar grote
re woningen. Huishoudens met een hoog middeninkomen en hoog inkomen hebben een hogere kwaliteitsbehoef
te dan de lagere inkomens. De ruimtelijke behoefte van huishoudens met een hoog middeninkomen en een hoog 
inkomen tigt gemiddeld 25% hoger dan de huishoudens met een lager inkomen.27 

n Ministerie VROM, Kwaliteit voor doelgroepen, 2002 
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3.6 Conclusie 

De Nederlandse woningmarkt kampt de aankomende jaren met een relatief groat kwalitatief en urgent woningte
kort voor ouderen, maar nog meer voor jonge huishoudens die voornamelijk bestaan uit starters en deels uit 
doorstromers. Daarnaast kampen ook studenten met een groat woonruimtetekort. Al deze tekorten warden voor
namelijk veroorzaakt door de stagnerende doorstroming. De stagnerende doorstroming wordt veroorzaakt door 
het groeiend aantal huishoudens, de lage woningbouwproductie en doordat de prijzen van koopwoningen zo 
hoog blijven. Ook bij ouderen is de doorstroming een probleem, zij het meer van technische aard. Er zijn te wei
nig levensloopbestendige ouderen woningen. 
De vraag naar binnenstedelijk wonen is groat te noemen. Daarnaast heeft de overheid een beleid opgesteld om 
de woonfunctie in binnensteden te versterken en uit te breiden. Voor een projectontwikkelaar is er dus voldoende 
ruimte op de markt voor het ontwikkelen van appartementen en wooneenheden in bestaande kantoorgebouwen 
op binnenstedelijke locaties. 
De doelgroepen die het meest in de knel zitten op de woningmarkt en die geschikt zijn voor het bewonen van 
herbestemde kantoorgebouwen op binnenstedelijke locaties, bestaan uit stedelijk georienteerde huishoudens, 
zoals studenten, jongere starters en doorstromers. Aangezien er wel wordt getracht om de nodige kwaliteit in de 
woningen te bewerkstelligen, wordt gedoeld op de hoge middenklasse inkomens en de hoge inkomens. Hierbij 
valt te denken aan de YUPpen. Bij de ontwikkeling van vernieuwde duurdere woningen in kantoorgebouwen, zal 
een doorstroming op de woningmarkt gerealiseerd warden en komen er automatisch betaalbare woningen voor 
starters op de woningmarkt vrij. 
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4 Herbestemming 

4.1 Inleiding 

Onder invloed van maatschappelijke veranderingen, technologische ontwikkelingen en een veranderde regelge
ving wijzigen de eisen die gebruikers aan gebouwen stellen. Hierdoor zullen gebouwen die in het verleden zijn 
gerealiseerd evenals de gebouwen die tegenwoordig warden gerealiseerd niet tot in de eeuwigheid dezelfde 
functie behouden. Door de enorme toename van leegstaande kantoorgebouwen in de afgelopen jaren, zal een 
gedeelte van de bestaande binnenstedelijk kantoorgebouwen niet meer door de markt warden opgenomen. Af
hankelijk van verschillende factoren is het bestaande kantoorgebouw wel geschikt voor herbestemming. Herbe
stemming van deze bestaande kantoorgebouwen zal steeds belangrijker warden naarmate er meer leegstand is. 
In dit onderzoek zullen de mogelijkheden besproken warden om de verouderde, gedateerde kantoorgebouwen 
die als kansloos warden aangeduid op de markt her te bestemmen. Het gaat dan met name om kantoorgebou
wen op verouderde bedrijventerreinen en de herbestemming van kantoorgebouwen naar woongebouwen. Herbe
stemming speelt dus een belangrijke rol in dit onderzoek. In dit hoofdstuk is eerst duidelijk gemaakt wat onder 
herbestemmen wordt bedoeld en welke partijen daarmee gemoeid zijn. Vervolgens warden de mogelijkheden van 
herbestemming in beeld gebracht. 

4.2 Herbestemmen 

4.2.1 Begrip Herbestemming 
In de praktijk warden vaak verschillende vaktermen gebruikt om hetzelfde te beschrijven. Door verschillende 
interpretaties kunnen misvattingen ontstaan. Herbestemming en transformatie zijn de afgelopen tijd steeds meer 
in de belangstelling komen te staan. Dit betekent dat er meerder vergelijkbare termen gebruikt warden, zoals 
hergebruik, herbestemming, transformatie, revitalisatie en herontwikkeling. Iedere term legt nadruk op een ander 
aspect in de aanpassing van een gebouw. Eerst zal het begrip herbestemming in het algemeen ingekaderd war
den om vervolgens de verschillende herbestemmingvarianten te bespreken. 

Herbestemming: 

• Het geheel aan maatregelen dat ertoe dient een bestaand gebouw in een technische staat te brengen of 
te houden, zodat het een nieuw functioneel en/ of technisch programma van eisen voor een bepaalde 
periode kan huisvesten, er vanuit gaande dat de oorspronkelijke functionele bestemming gewijzigd 
wordt. 28 

• Wijziging van de oorspronkelijke functionele bestemming van een vastgoed object of een gedeelte daar
van, wordt aangeduid, uit het oogpunt van een beoogde (hoger) renderende exploitatie en als het resul
taat van een aanpassing van eerder prestatieniveau van dat object, zodat voldaan kan warden aan de 
(aangenomen) vraag van de nieuwe (potentiele) doelgroep(en), dan wel invulling gegeven kan warden 
aan de ( eventueel) toegekende maatschappelijk functie. 29 

Vervolgens zijn er verschillende manieren om een gebied en gebouw te herbestemmen:30 

Face lift: 
Revitalisering: 

Herprofilering: 

Transformatie: 

Grote opknapbeurt bij fysieke veroudering van het bedrijventerrein. 
Forse integrale verbetering van een verouderd terrein, met behoud van bestaande en 
economische functies. 
Nieuwe 'werkfunctie' als reactie op economische veroudering van bestaande bedrijfs
matige activiteiten (bijvoorbeeld van bedrijventerreinen naar kantorenlocaties). 
Een bedrijventerrein wordt 'omgebouwd' tot een multifunctionele locatie met oak niet
werk functies (bijvoorbeeld woningbouw). 

De meest ingrijpende actie is 'Transformatie'. Transformatie heeft invloed op het stedelijke patroon, de herverka
veling van het gebouw en dus oak de aanpassing van het gebouw. Door middel van transformatie wordt niet een 
kantoorgebouw herbestemd, maar wordt het hele bedrijventerrein opgewaardeerd dan wel herbestemd. 
Zoals al eerder naar voren is gekomen zijn de grootste probleemgevallen de verouderde kantoorgebouwen op 
verouderde bedrijventerreinen. Een minimale ingreep is dan oak geen optie om deze kantoorgebouwen weer 
nieuw !even in te blazen. Een rigoureuze herbestemming zoals de Transformatie is dan oak noodzakelijk om het 
gehele gebied en het gebouw nader te belichten. Hierdoor kan een nieuwe verstedelijking ontstaan en daarbij 
een vernieuwde manier van wonen. 

28 Henket, H.A.J., Het Nieuwe Bouwen en Restaureren: Het bepalen van de gevolgen van restauratiemogelijkheden, 1990 
29 Keeris, W.G., Vastgoedbeheer Lexicon; begrippen, omschrijving, toelichting, 2001 
30 http://www.duurzamebedrijventerreinen.nl/ 27-04-2005 
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4.3 Soorten herbestemming 

Er wordt onderscheid gemaak:t tussen tijdelij
ke en permanente herbestemming. Bij tijde
lijke herbestemming wordt een gebouw tijde
lijk aangepast, zodat het voldoet aan de eisen 
voor de tijdelijke herbestemming. In dit geval 
is er, evenals bij permanente herbestemming, 
sprake van functieverandering. Door het 
tijdelijke karak:ter (maximaal 5 jaar voor een 
tijdelijke bestemmingswijziging; Artikel 17 
WRO) gelden er minder strenge eisen en is 
een gemeente eventueel eerder bereidwillig 
om in te stemmen met het wijzigen van het 
bestemmingsplan. Een succesvol voorbeeld in 
Nederland van het tijdelijke herbestemmen 
van een kantoorgebouw naar een woonge
bouw is een kantoorgebouw aan de Kanaal
weg in Utrecht. Deze is herbestemd naar 
studentenhuisvesting. 
De meest voorkomende vorm van herbe-

Figuur 2: Voormalig kantoorgebouw KPN Utrecht stemming is de permanente vorm. Bij het 
permanent ombouwen van kantoorgebouwen 

naar woongebouwen moet er aan strengere eisen worden voldaan dan bij tijdelijk herbestemmen. Er zijn meer
dere succesvolte voorbeelden van het permanent herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen, 
bijvoorbeeld Stadhouder Alphen aan den Rijn, Puntegale Rotterdam, Churchill Torens Rijswijk en Granida Eindho
ven. 

Fig.3: Stadhouder Alphen ad Rijn/ Fig.4: Puntegale Rotterdam/ Fig .S: Churchill Torens Rijswijk/ Fig.6: Granida Eindhoven 

Dit onderzoek zal zich richten op een permanente herbestemming, omdat er gestreefd wordt naar een ultieme 
oplossing van de structurele leegstand. Aangezien we te maken hebben met structurele leegstand, kantoorge
bouwen die al meer dan 3 jaar leegstaan, en deze behoorlijk verouderd zijn; moet er gedacht worden aan een 
oplossing om deze kantoorgebouwen nieuw leven in te blazen. Bij een tijdelijke herbestemming blijven de kan
toorgebouwen gedateerd en komen na 5 jaar wederom kansloos terug op de markt. Bij een permanente oplos
sing kunnen andere aspecten zoals het gebied en het totale gebouw meegenomen worden in het onderzoek en 
kan uiteindelijk een algemene oplossing verzonnen worden om het gehele probleem voorgoed op te lossen. 

4.4 Waarom herbestemming 

De kantorenvoorraad in Nederland is groot. Met regelmaat voldoet een kantoorgebouw niet meer aan de gestelde 
eisen. Deze gebouwen zullen niet zomaar worden gesloopt. Herbestemming zal de komende jaren steeds belang
rijker worden in de bouw. In deze paragraaf worden de aanleidingen, redenen en voordelen en nadelen van 
herbestemming in beeld gebracht.31 

31 Hek, M., J. Kamstra en R.P. Geraedts, Herbestemmingswijzer; Herbestemming van Bestaand Vastgoed, 2004 
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4.4.1 Aanleiding herbestemming 
Hieronder volgen een aantal aanleidingen voor herbestemming: 
Verschuiving van de Bouwproductie: Nieuwbouw op vrije kavels buiten de grote steden zal steeds meer 

vervangen worden door verdichting van de stad. Het ruimtelijk beleid van de overheid 
zorgt ervoor dat gemeenten kunnen bepalen of zij uitbreiden of dat de natuur ge
spaard wordt. Het groene hart is sinds de nieuwe Wet Ruimtelijke Ordening niet meer 
beschermd. De vrije plekken in de binnenstad zullen worden opgevuld. Daarnaast zul
len gebouwen die niet meer passen binnen de stedelijke structuur aangepakt worden. 
Dit kan door sloop en nieuwbouw. Juist herbestemming biedt in het stedelijk gebied 
een aantal voordelen die in de volgende paragraaf nader worden toegelicht. 

Bemoeilijken van slooo: Het zal steeds moeilijker worden om gebouwen te slopen. Vanuit cultureel, 
maatschappelijk of architectonisch oogpunt kan besloten worden gebouwen te behou
den. Ook de strenger wordende milieueisen met betrekking tot sloop bemoeilijken de 
vergunningsprocedures en verhogen de kosten. Protesten van onder andere actiegroe
pen kunnen ervoor zorgen dat sloopvergunningen geweigerd worden. Voor deze ge
bouwen is herbestemming vaak de enige mogelijkheid om weer tot een rendabele ex
ploitatie te komen. 

In onbruik raken van gebouwen: Onder invloed van maatschappelijke veranderingen, technologische ontwik
kelingen en een veranderende regelgeving wijzigen de eisen die aan gebouwen wor
den gesteld voortdurend. Veranderende functionele eisen dwingen om naar nieuwe 
gebruiksmogelijkheden te zoeken. 

Overaanbod van gebouwen: In een periode dat een groot aantal gebouwen leegstaat, reageert de markt 
hierop. Gebouwen die niet meer voldoen aan continuering van het huidige gebruik 
krijgen eventueel een nieuwe bestemming. 

Een tekort aan gebouwen: In een periode dat er tekort is aan een bepaald type gebouwen met de daarbij 
behorende functie, is het mogelijk dat gebouwen die niet meer voldoen aan continue
ring van het huidige gebruik deze functie krijgen. 

De laatste twee aanleidingen zijn de belangrijkste voor het herbestemmen van bestaande binnenstedelijke kan
toorgebouwen naar woongebouwen. Het gaat in dit onderzoek bij overaanbod van kantoren en het tekort aan 
binnenstedelijke woonruimte. 

4.4.2 Redenen voor herbestemming 
Wanneer een kantoorgebouw structureel leegstaat of van het gebouw wordt verwacht dat het structureel leeg 
komt te staan, zijn er diverse redenen te noemen waarom er in plaats van sloop en nieuwbouw voor herbestem
ming kan worden gekozen. Hieronder worden een aantal redenen genoemd: 31 

Economisch Belang: Economisch voordeel voor herbestemming betreft de aanschafwaarde van een kantoorge
bouw. Gebouwen die geruimte tijd leegstaan, kunnen mogelijk voordeling worden 
aangeschaft. De aanschaf bij oudere, langer leegstaande gebouwen zal met name ge
baseerd zijn op de waarde van de grond. Het gebouw zelf representeert door veroude
ring en eventuele schade een fractie van de totale aankoopprijs. Bij langdurige leeg
stand kan men ervoor kiezen het risico van verhuur bij een toekomstige koper van het 
gebouw neer te leggen. Door dit risico wordt de verkoopprijs van het gebouw mogelijk 
verlaagd. 

Ootimalisering bouwkosten: Bij optimaal gebruik van het bestaand gebouw kan op de bouwkosten worden 
bespaard. Dit kan alleen als grote delen van de draagconstructie en de gevel herge
bruikt worden. Hoe meer elementen immers nog in goede staat verkeren, hoe goedko
per de herbestemming uitgevoerd kan worden. 

Duurzaamheid: Bij het slopen van een bestaand gebouw moeten sloopmaterialen afgevoerd worden. 
Bij nieuwbouw moeten nieuwe materialen geproduceerd worden waar grondstoffen 
voor worden gebruikt. Op het moment dat een bestaand gebouw herbestemd wordt, 
worden bestaande materialen hergebruikt wat ten goede komt van de milieubelasting. 

Ontwikkeltijd: Bij herbestemmingsprojecten is het bouwproces vaak sneller, omdat het huidige casco 
wordt gebruikt. Uit onderzoek is gebleken dat een besparing van 30 tot 50% op de 
bouwtijd kan worden gerealiseerd.32 De snelheid van herbestemmingsprojecten wordt 
mede vergroot, omdat ze minder weersafhankelijk zijn dan bij nieuwbouw. De bouw
snelheid zou dus een reden voor herbestemming kunnen zijn. 

32 Benraad, K., Van werkplek naar woonstek. Herbestemmen van kantoorpanden, Rotterdam: SEV, 1994 
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ldentiteit gebouwde omgevinq: Herbestemmingsprojecten waarbij het exterieur behouden blijft, zorgen 
ervoor dat de beeldwaarde intact blijft. Dit kan van groot belang zijn voor het karakter 
van de buurt. Vaak zorgt een markant gebouw voor een herkenningspunt in de buurt. 
Bij het slopen van het gebouw verdwijnt daarmee ook het herkenningspunt. De be
hoefte aan herkenning in de buurt kan een reden voor herbestemming zijn, omdat 
beeldbepalende gebouwen in de straat blijven bestaan. 

Emotie: Bij veel herbestemmingsprojecten speelt emotie een grote rol. Met name imago, iden
titeit en gevoel zijn hierbij van belang. De keuze tot behoud van een gebouw is vaak 
gebaseerd op emotionele waarde van dat gebouw voor de eigenaar en de omwonen
den. 
Omdat we te maken hebben met een bestaand gebouw die voor een bepaalde functie 
is gerealiseerd, kan het extra interessant zijn voor een nieuwe gebruiker om een nieu
we functie in het huidige gebouw te realiseren. Hierdoor ontstaat iets nieuws, waar
door je jezelf kan onderscheiden van de massa. 

Schaarste njeuwbouwgronden: Het wordt steeds moeilijker om vrije bouwkavels te verkrijgen. Leeg-
staande gebouwen zijn bij uitstek geschikt om herbestemd te worden, omdat deze 
immers al op een kavel gevestigd zijn en herontwikkeling tot de mogelijkheden be
hoort. 

4.4.3 Voordelen en nadelen van herbestemming 
Herbestemmen van een kantoorgebouw kan verschillende voordelen bieden, waardoor het aantrekkelijk kan 
worden om hiertoe over te gaan. Uiteraard zijn er tijdens het bouwproces ook altijd onvoorziene situaties. Een 
aantal belangrijke voordelen van herbestemmen kunnen zijn: 

• De bouwkosten kunnen lager zijn ten opzichte van sloop en nieuwbouw. 
• Het gebouw kan worden aangepast aan de hand van de vraag vanuit de markt. 
• Het gebouw kan stijgen in waarde. 
• Bouwsnelheid. 
• De verschillende functies van het gebouw kunnen worden opgewaardeerd. 
• Bijdragen of subsidies van de overheid zijn mogelijk. 
• Duurzaamheid; behoud van het gebouw. 
• Behoud identiteit gebouwde omgeving. 

Daarnaast kleven er ook verschillende nadelen aan herbestemmen, waardoor herbestemmen mogelijk niet haal
baar is. Een aantal belangrijke nadelen kunnen zijn: 

• Bouwkosten ten opzichte van sloop en nieuwbouw. 
• Beperkte mogelijkheden indeelbaarheid. 
• Mogelijkheid tot beperking van rendement. 
• Bouwtechnische aanpassingen. 
• Te hoge boekwaarde kantoorgebouw ten opzichte van de marktwaarde. 
• Financiele risico's. 

Per gebouw worden de voordelen en de nadelen overwogen om tot een herbestemming over te gaan. Hierdoor 
wordt het kansloze aanbod van oude kantoorgebouwen op bedrijventerreinen snel afgewimpeld en als onhaal
baar bestempeld. In dit onderzoek zullen deze kansarme gebouwen nader belicht worden om juist voor deze 
markt een gedegen oplossing te vinden en ervoor te zorgen dat deze gebouwen weer volledig in de markt wor
den opgenomen. Een herbestemming kan hierbij niet uitblijven. 

4.5 Actoren herbestemmingsproces 

Binnen het herbestemmingsproces zijn verschillende partijen betrokken. Uiteraard zijn er veel actoren betrokken, 
maar deze zijn voor dit onderzoek niet allemaal even relevant. Betrokken actoren zijn: 

• Projectontwikkelaar 
• Eigenaar/ Belegger/ Gebruiker 
• Woningcorporatie 
• Gemeente 
• Bewoner 

o Omwonenden, gebruikers van gebouwen in de omgeving 
o Toekomstige bewoners 

• Bouwbedrijf 
• Adviseurs 

o Architect 
o Constructeur 
o Installateur 

• Financiers 
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Verschillende partijen hebben verschillende belangen bij het herbestemmingsproces van kantoorgebouwen naar 
woongebouwen. Vaak gaat het de meeste partijen om het geld, maar dat is in dit onderzoek niet het meest rele
vant. De insteek is om een kantoorgebouw te herbestemmen naar een woongebouw. Aangezien het type kan
toorgebouw, de oudere kantoorgebouwen op bedrijventerreinen, niet aantrekkelijk zijn voor de functie wonen, zal 
hier goed naar gekeken moeten warden. Toekomstige gebruikers hebben een duidelijk eisen en wensen pakket. 
Om het wonen in een kantoorgebouw aantrekkelijk te maken moet aan de eisen en wensen van de toekomstige 
gebruikers warden voldaan, zodat de structurele leegstand van kantoorgebouwen wordt omgezet in voile woon
gebouwen. 

4.5.1 Eigenaar/ Belegger/ Gebruiker 
Een eigenaar of belegger belegt in onroerend goed met als hoofddoelstelling het behalen van een zo hoog moge
lijk rendement op het ge"investeerde vermogen. Dit wordt bereikt door uit de exploitatie van het onroerende goed 
en uit de eventuele verkoop ervan inkomsten te realiseren. Bij de beleggingen waarbij het onroerend goed dient 
als primair productiemiddel (huisvesting) is er sprak van een eigenaar of gebruiker. Oak projectontwikkelaars die 
het doel hebben winst te maken uit de verkoop van nieuw ontwikkeld onroerend goed warden niet tot de kop 
eigenaar/ belegger gerekend.33 

Tijdens dit onderzoek is het van belang om de verschillen in ogenschouw te nemen tussen de projectontwikke
laars en de huidige eigenaar/ belegger/ gebruiker. De projectontwikkelaar gaat immers onderhandelen over de 
aankoopprijs van een structureel leegstaand kantoorgebouw dat een eigenaar/ belegger/ gebruiker wil afstoten. 
De aanbieder wil een zo hoog mogelijk prijs hebben en de ontwikkelaar wil een maximale prijs op tafel leggen, 
waarbij hij voldoende rendement overhoudt. 

4.5.2 Woningcorporatie 
Woningcorporaties hebben over het algemeen de meeste ervaring op het gebied van huisvesting in Nederland. 
Deze hebben oak ervaringen met het herbestemmen van kantoorgebouwen naar woongebouwen. 'Stadswonen' 
in Rotterdam van de heer Benraad is marktleider op dit gebied. Deze corporatie heeft de afgelopen 15 jaar diver
se woongebouwen herbestemd tot woningbouw en is daar zeker niet armer van geworden.34 Hun expertise op dit 
gebied is in verscheidene naslagwerken terug te vinden, waardoor de mogelijkheden goed in beeld zijn ge
bracht. 35 

Aan de hand van een aantal gerealiseerde projecten hebben woningcorporaties redelijk veel kennis verworven op 
het gebied van herbestemmen. Gezien deze kennis en ervaring op aspecten als bouwen, beheren en verhuren 
van woningen kan de woningbouwcorporatie een belangrijke rol spelen in het herbestemmingsproces. 

4.5.3 Gemeente 
Bij een herbestemmingsproject is er sprake van een functieverandering van een vastgoedobject. De gemeente 
moet in dit gevat instemmen met een wijziging bestemmingsplan (Artikel 19 WRO). Dit zijn langlopende trajecten 
waar veel vertragingen in kunnen optreden door bezwaarschriften en het feit dat de gemeente niet meewerkt. Als 
de gemeente echter inziet dat het huidige gebouw in de huidige omgeving verpaupert wat niet ten goede komt 
aan het beeld dat de gemeente wil uitstralen, kan de gemeente de eisen versoepelen en ervoor zorgen dat het 
kantoorgebouw herbestemd wordt tot een woongebouw. Als hierdoor het algemene beeld van het gebied en het 
gebouw verbetert, werkt dat oak in het voordeel van de uitstraling van de gemeente. 

4.5.4 Bewoner 
De bewoner is onder te verdelen in twee groepen: 

• Omwonenden, gebruikers van gebouwen in de omgeving 
• Toekomstige bewoners van het gebouw, de huurder of kopers. 

De probleemgevallen kantoorgebouwen zijn de gebouwen op bedrijventerreinen die verouderd zijn. In het geval 
van een herbestemming naar een woongebouw is er sprake van een bestemmingswijziging. De directe omwo
nenden zullen dan de gebruikers van kantoorgebouwen zijn. Een versoepelde houding van deze omwonenden 
moet meewerken, omdat bezwaarschriften de gang van zaken onnodig vertragen. 
De toekomstige bewoners zijn in dit onderzoek een belangrijke bepalende factor. In eerste instantie klinkt het 
niet aantrekkelijk om te gaan wonen in een verouderd kantoorgebouw op een bedrijventerrein. Mensen hebben 
immers eisen en wensen omtrent het wonen en die zijn inherent aan het wonen op een dergelijk locatie. Door 
goed naar de woonwensen te kijken van eventuele toekomstige bewoners kan een duidelijk beeld over het wo
nen warden gecreeerd. Dit beeld zal omgezet moeten warden naar een programma van eisen. Uiteindelijk moet 
de doelgroep vastgesteld warden en is het een uitdaging om een goed woonprogramma in het kantoorgebouw te 
vestigen. De woonwensen van mensen en de manier hoe daarmee omgegaan wordt is bepalend voor het functi
oneel en vernieuwend wonen in een verouderd kantoorgebouw. 

33 Gool, P. van, P. Jager en R.A. Weisz, Onroerend goed als belegging, 2001 
34 SEV, Van werkplek naar woonstek, 1994 
35 SEV, Het herbestemmen van kantoren naar woningen, 2004 
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4.6 Beslissen over het herbestemmen van kantoorgebouwen 

De economische veroudering en de functionele levensduur zijn met name verantwoordelijk voor de huidige leeg
standsproblematiek. Eigenaren van kantoorgebouwen hebben onnodig veel kosten van leegstaande kantoorge
bouwen die helemaal niks opbrengen. In dat geval kan de eigenaar overgaan tot verkoop, onderhoud of investe
ren in een herbestemming of vernieuwing van het gebouw. 10 Uiteindelijk draait het bij de eigenaar om het ren
dement wat het kantoorgebouw oplevert en bij leegstand is die er niet. Een herbestemming lijkt dan een reele 
oplossing, zij het dat de investeringskosten in het herbestemmen hoog zijn en je helaas geen garantie voor de 
toekomst hebt. 
In veel gevallen wachten eigenaren die een verouderd kantoorgebouw al een tijd bezitten op de markt. Als de 
markt weer aantrekt en weer een nieuwe huurder zich aandient, scheelt dat in de investeringskosten. Daarbij zijn 
leegstandrisico's in de huurprijs van kantoren opgenomen. Wanneer een gebouw echter jaren achtereen zonder 
succes wordt aangeboden, groeit het besef dat herbestemming een optie is en wordt de bereidheid tot afstoting, 
aan bijvoorbeeld een projectontwikkelaar, groter.36 Het 'voordeel' van verkoop is dat het risico van het leegstaan
de kantoorgebouw bij de koper komt te liggen. Het nadeel is dat de verkoopprijs vaak veel lager is. Door de hoge 
boekwaarde van kantoorgebouwen wordt herbestemming vaak een moeizaam proces. Er moeten namelijk be
hoorlijke verliezen geincasseerd worden door de eigenaar bij verkoop. 
In dit onderzoek is geld niet de bepalende factor, maar het feit dater een oplossing moet komen voor de oude, 
structureel leegstaande kantoren op bedrijventerreinen. Hierdoor wordt er uitgegaan dat de kantooreigenaar 
bereid is om het desbetreffende kantoorgebouw af te stoten voor een reele verkoopprijs aan een projectontwik
kelaar. Bij herbestemming naar een woongebouw betekent dit in veel gevallen dat de kantooreigenaren hun 
gebouwen onder de boekwaarde moeten verkopen en dit is kennelijk moeil(jk aanvaardbaar. Daarom wordt er 
uitgegaan van soepele omstandigheden. 

4.7 Waarom van kantoorbestemming naar woonbestemming? 

Van Rongen geeft aan dat kantoorgebouwen heel geschikt zijn om te worden veranderd in wooneenheden, ap
partementen, bejaardenwoningen, hotel of congresruimten.37 Uitgaande van de interne structuur van de meeste 
kantoorgebouwen komt men al snel tot de conclusie dat een verblijfsfunctie het meest voor de hand ligt, met 
name wanneer deze in de binnenstad is gelegen.38 Als vervolgens ook de vraag naar woonruimte in de stad of de 
randzones vanuit de markt komt, lijkt een woonfunctie voor de hand te liggen. 
Er zijn al tal van voorbeelden te noemen van kantoorgebouwen die zijn herbestemd tot woongebouw, dus bij 
deze een opsomming waarom dit tot de verbeelding spreekt: 

• Het casco van leegstaande kantoorgebouwen is vaak nog in uitstekende staat en voor een woonfunctie 
overgedimensioneerd . 

• De typische eigenschappen van het gebouw/ casco bieden vaak een meerwaarde voor de te realiseren 
woningen. 

• In geval van een ouder gebouw kan de mogelijk karakteristieke beeldwaarde van het gebouw de wonin-
gen aantrekkelijker maken. 

• Een kolommenstructuur laat ruimte open in het ontwerp voor een nieuwe indeling. 
• De infrastructuur is al aanwezig. 
• Herbestemming van bestaande (leegstaande) kantoorgebouwen kan als belegging een nieuwe toekomst 

vertegenwoordigen. 
• Er bevindt zich doorgaans parkeergelegenheid in de kelder en vaak ook op het terrein van het kantoor

gebouw. 
• De vraag vanuit de markt naar woningen leidt tot het herbestemmen van het aanbod van leegstaande 

kantoren. 

Progresbouw geeft aan dat de structuur van kantoorgebouwen zodanig is dat op de essentiele punten wordt 
voldaan aan dezelfde condities die vele andere herbestemmingen stellen ten aanzien van verdiepingshoogte, 
belichting/ bezonning, separatie mogelijkheden en verticaal transport. Daamaast bevinden de kantoorgebouwen 
zich op locaties die over het algemeen goed bereikbaar zijn. 
Uit dit onderzoek is ook gebleken dat er veel vraag is naar woningen. Wonen in een kantoorgebouw op een be
drijventerrein kan ervoor zorgen dat vraag en aanbod gecombineerd worden als oplossing voor een maatschap
pelijk probleem. 

36 Gereadts, R.P., D.J.M. van der Voordt en A. van Doom, FGH, Transformatieonderzoek, 1998 
37 Rongen, C.T.H.,Veranderbaarheid en flexibiliteit van gebouwen, 1994 
38 Progresbouw, Herbestemming van kantoorgebouwen tot woningen; marl<t of fictie? (Researchrapport 46), 1986 
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4.8 Functietoevoeging bij herbestemmen kantoorgebouw naar woongebouw 

Wonen in een kantoorgebouw op een bedrijventerrein klinkt in eerste instantie niet aantrekkelijk. Er zijn geen 
voorzieningen aanwezig en het hele gebied is enkel tijdens kantoortijden levendig. Bij een transformatie van een 
dergelijk gebied is de toevoeging van een woonfunctie alleen niet genoeg. Het gebied moet aantrekkelijk worden 
om in te wonen. Dit kan door voorzieningen en andere functies toe te voegen. Hierbij is te denken aan een le
vendige plint; de begane grond herbestemmen in een algemene functie. Voorbeelden zijn een winkel, sport
school, kinderopvang, restaurant, etc. Door de toevoeging van dergelijke voorzieningen krijgt het gebied meer
waarde en daarbjj een realistischere kans van slagen. Als het vernieuwde wonen prettig is en er voldoende voor
zieningen in de nabije omgeving of zelfs in hetzelfde gebouw aanwezig zijn; dan is het meteen reeel denkbaar 
om te wonen in een verouderd kantoorgebouw op een bedrijventerrein. Door toevoegingen en aanpassingen van 
de omgeving kan uiteindelijk een fijn woonklimaat gerealiseerd worden. 

4.9 Locatieaspecten 

4.9.1 Inleiding 
Mensen hebben wensen en eisen van de woonlocatie. Hierdoor zijn de woonerven en VINEX locaties volgens een 
compleet masterplan vormgegeven in duidelijke woongebieden. Een bedrijventerrein ziet er niet interessant uit 
om te wonen. Aangezien de locatie een belangrijke rol speelt in de keuze van je woonomgeving, moet er veel aan 
het bedrijventerrein veranderen. Hierbij is het belangrijk dat de woonwensen en de wooneisen van de toekomsti
ge bewoners worden meegenomen. Hierbij is te denken aan het belang van de ligging, uiterlijk van de bebouwde 
omgeving, sociale veiligheid, sociaal milieu omwonenden, voorzieningen, bereikbaarheid openbaar vervoer en 
parkeercapaciteit.39 Ook wordt er gekeken naar het verschil in wetten en regels. Bedrijventerreinen kennen ande
re regels dan woonerven. Het is echter wel belangrijk om te weten in hoeverre wonen en werken in een gebied 
tot de mogelijkheden behoort. 

4.9.2 Geluidhinder 
Geluid is een van de belangrijkste elementen waar op gelet moet worden bij een herbestemming. Voor woonge
bouwen gelden namelijk strengere geluidseisen dan voor kantoorgebouwen.40 De toelaatbare geluidbelasting van 
de gevel als gevolg van wegverkeer bedraagt SO dB(A) voor woonruimte. Er is ontheffing mogelijk tot SS dB(A) 
en tot 60 dB(A) in stedelijk gebied. Voor spoorwegen worden de contouren gevormd door 60 dB(A) als streefni
veau en is er ontheffing mogelijk tot 6S dB(A). Voor kantoorgebouwen geldt een voorkeurswaarde van 60 dB(A) 
op de gevel met een binnenwaarde van 40 dB(A). Bij herbestemming van kantoorgebouwen naar woongebouwen 
zijn altijd aanpassingen nodig aan de gevel om aan de geluidseisen te voldoen binnen de woonruimte (strengere 
geluideisen dan bij kantoorgebouwen). Hoe hoger de toegestane geluidsbelasting is op de gevel bij ontheffing, 
hoe ingrijpender de investeringskosten zijn voor aanpassingen aan de gevel om aan de geluidseisen te voldoen 
binnen de woonruimte. 

4.9.3 Ligging 
Uit onderzoek is gebleken dat men graag woont nabij het stadscentrum, maar dat bereikbaarheid en ontslui
tingswegen in de buurt ook zeer belangrijk zijn. De ligging richt zich dan ook voornamelijk tot de ontsluiting naar 
het centrum en naar de snelweg. 

4.9.4 Uiterlijk en bebouwing omgeving 
Het uiterlijk en de bebouwing van de omgeving verschilt enorm per locatie. De omgeving kan een nette, verzorg
de, sfeervolle, karakteristiek uiterlijk en bebouwing hebben, maar het is ook mogelijk dat de omgeving het tegen
overgestelde uiterlijk en bebouwing heeft. Hierbij is te denken aan de aanwezigheid van zwerfvuil, graffiti, vervui
ling en een sobere uitstraling. Het mag duidelijk zijn dat veel mensen op VINEX locaties willen wonen en in ande
re woongebieden, omdat het gehele gebied daarbij is vormgegeven en dat waarborgt kwaliteit. Een schoon 
straatbeeld met veel groen en verzorgde omgeving met nette gebouwen is vaak een vereiste bij het wonen. 

4.9.5 Sociale veiligheid 
Bij sociale veiligheid moet direct gezocht worden in de omgeving. Niemand wil een onveilig gevoel op straat, 
waardoor ze 's nachts de deur niet meer uit durven. Als het gebied weinig beleving uitstraalt, maar juist een 
werksfeer waarbij het enkel overdag druk is, dan wordt dat niet als wenselijk ervaren. Hangjongeren, overlast 
van buurtbewoners, vernielingen en inbraak moet tegen gegaan worden. Doordat het gehele gebied voldoende 
beleving uitstraalt en beschikt over sociale controle, wordt het gebied interessant om te gaan wonen. 

39 RIGO Research, Beleving van de leefkwaliteit, 1999 
40 www.wetten.nl, Wet geluidshinder, 2005 
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4.9.6 Sociaal milieu omwonenden 
Een werkgebied kent een duidelijk 8-17 structuur; tijdens kantoaruren is het druk, maar 's avonds en in de week
enden is het een uitgestorven bedoeling. Vaak is dat juist niet de manier van wonen die veel mensen ambieren. 
Hoewel wonen op een dergelijke locatie niet voor iedereen geschikt is, moet wel aan bepaalde eisen warden 
voldaan om wonen op een bedrijventerrein in ieder geval geschikt te maken. Bij de doelgroep bestaande uit YUP
pen, die veel aan het werk zijn en weinig thuis, moet nag steeds een hoge belevingswaarde van het woon- en 
werkmilieu gerealiseerd warden. Toekomstige bewoners leggen de nadruk op het woonvertrek en in mindere 
mate op het gebouw en de omgeving. Desondanks is een huidige uitstraling van een bedrijventerrein niet ge
schikt om te wonen. 

4.9.7 Voorzieningen 
Vaak zijn er op bedrijventerreinen geen voarzieningen aanwezig, maar zijn deze bij bewoning wel wenselijk. 
Hierbij is te denken aan winkels, horeca, postkantoor, ontmoetingsplaatsen of een sportschool. Mensen hebben 
graag veel voorzieningen in hun directe woonomgeving. De aanwezigheid van voorzieningen is een reden om te 
gaan wonen in een kantoorgebouw. 

4.9.8 Bereikbaarheid openbaar vervoer en auto 
De locatie dient altijd goed beschikbaar te zijn met het openbaar vervoer en met de auto. Een goede bereikbaar
heid heeft te maken met een goede ligging. Makkelijk doorstromen van het wonen naar het werk en andersom 
wordt als positief ervaren. 

4.9.9 Parkeercapaciteit 
Kenmerkend van binnenstedelijke locaties is dat ze zeer goed met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Deson
danks moeten er oak voldoende parkeervoarzieningen aanwezig zijn, omdat bereikbaarheid van het gebied als 
belangrijk wordt aanschouwd. Leegstand van kantoren is oak een oarzaak doordat er geen doarstroming van het 
verkeer mogelijk is. De reistijd van en naar de woning is belangrijk. 

4.10 Gebouwaspecten 

4.10.1 Inleiding 
Net als bij de locatie speelt het gebouw oak een belangrijke rol. Een kantoorgebouw is in eerste instantie niet 
geschikt voor bewoning en zal aangepast moeten warden als er een woonfunctie in gehuisvest wordt. Bij een 
herbestemming van een kantoorfunctie naar een woonfunctie moet rekening gehouden warden met de eisen en 
wensen van toekomstige gebruikers. Wat verwachten zij immers van het woongebouw en het wonen? 
In deze paragraaf zullen eerst de belangrijkste verschillen tussen het werken en het wonen aan bod komen. 
Daarbij zal gekeken warden naar regels uit het Bouwbesluit, maar oak naar de standaard kantooruitstraling met 
de gebouwschil, draagconstructie en installaties. Vervolgens zal er gekeken warden hoe getransformeerd kan 
warden van werken naar wonen. 

4.10.2 Bouwbesluit 
Op bouwtechnisch gebied is er het Bouwbesluit waarin verschillende eisen zijn vastgesteld voor onder andere 
woonruimte en kantoorruimte. In het Bouwbesluit staan de minimum technische bouwvoorschriften. Deze voor
schriften hebben betrekk.ing op veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, energiezuinigheid en milieu.41 Het Bouwbe
sluit onderscheidt gebouwen naar gebruiksfunctie. Per gebruiksfunctie zijn de eisen verschillend. 
De aard en het niveau van de eisen die gesteld warden aan een kantoorfunctie en aan een woonfunctie zijn ver
schillend. Daarnaast zijn oak de eisen voor nieuwbouw en bestaande bouw verschillend. Bij permanente functie
verandering (herbestemmen van kantoorgebouwen naar woangebouwen) moet in principe voldaan warden aan 
de nieuwbouweisen van een woonfunctie. 
De burgemeesters en wethouders van een gemeente hebben echter (op grand van §1.5 Bouwbesluit 2003) de 
ruimte om op bepaalde voorgeschreven punten, bij gehele of gedeeltelijke vernieuwing, verandering of vergroting 
van een bouwwerk, vrijstelling te verlenen of gelijkwaardige oplossingen toe te staan. In overleg met de gemeen
te en brandweer zijn vrijstellingen en gelijkwaardige oplossingen mogelijk. Het voldoen aan de voorschriften uit 
het Bouwbesluit bij verbouw is technisch gezien niet altijd mogelijk. In dergelijke situaties zoals bij het realiseren 
van woningen in voormalige kantoorgebouwen, is het mogelijk dat er vrijstellingen warden verleend of gelijk
waardige oplossingen warden toegestaan van de eisen van het Bouwbesluit. Bij herbestemming van kantoorge
bouwen moet niet warden gerekend op vrijstellingen, maar gelijkwaardige oplossingen behoren wel tot de moge
lijkheden. 
Bij het herbestemmen van een kantoorgebouw naar een woongebouw zijn de eisen uit het Bouwbesluit die van 
elkaar afwijken (woongebouw ten opzichte van kantoorgebouw) relevant. In de praktijk blijken voornamelijk 

41 Ministerie VROM, Integrale tekst bouwbesluit, 2003 
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verschillen in eisen op het gebied van brandveiligheid, geluidsbelasting, daglicht en te openen ramen tot de 
hoogste investeringen te leiden. Eisen aan verdiepingshoogte leiden in een aantal gevallen tot onmogelijke bouw
opgaven en het afketsen van projecten.35 

Bij herbestemming van een bestaand kantoorgebouw naar een woongebouw verandert de functie van het ge
bouw. Het Bouwbesluit ziet door deze functieverandering herbestemming als nieuwbouw. Alie regels warden 
daarom vergeleken op basis van nieuwbouw. In de volgende tabellen warden de relevante eisen van een kan
toorgebouw met een nieuw woongebouw vergeleken op gemeenschappelijke punten. Op een aantal onderdelen 
warden de eisen van de kantoorgebouwen vergeleken wat over het algemeen in de praktijk het meest voorkomt. 
In de tabel wordt aan de aanpasbaarheid aangegeven als het kantoorgebouw niet aan de nieuwbouweisen van 
woongebouw voldoen. 

Onderdeel 

Verdiepingshoogte 

Hoogte deuren 

Trappen 

Brandveiligheid 

Kantooraebouw Eisen nieuw woon-
1--~~~---~~~-r-~~~~~--1 

Eis Veel voor- gebouw 

De minimale vrije 
verdiepingshoogte 
is 2,4m 

De minimale toe
gangshoogte deu
ren is 2,lm 

Afmetingen van een 
trap zijn kleiner en 
steiler dan bij nieu
we woongebouwen 
vereist zijn 

komend in 
de nraktiik 
De vrije ver
diepingshoogte 
is 2,6 - 3,0m 
en bruto 
verdie
pingshoogte 
varieert van 
~;.Oi~m van 
2,1- 2,4m 

De afmetingen 
van een trap 
zijn grater dan 
bij nieuwe 
woongebou-
wen vereist 
ziin 

De hoofddraagconstructie moet 60min 
brandwerend zijn als een vloer van 
een verblijfsgebied hoger ligt dan Sm 
en niet hoger dan 13m boven het 
entreeniveau. Hoger dan 13m is dit 
90min. 

Brandcompartimenten. Bij kantoorge
bouwen is minimaal iedere 1000m2 of 
installatieruimte een brandcomparti
ment. Weerstand tegen branddoor
slag en brandoverslag (Wbdbo) tus
sen brandcompartimentering is 30min 
bij gebouwen met een vloerniveau 
lager dan Sm boven entreepeil, bij 
hogere gebouwen is dit 60min. 

De minimale vrije verdie
pingshoogte is 2,6m met 
uitzondering van sanitaire 
en onbenoemde ruimten, 
minimale hoogte is 2,3m 

De minimale hoogte van 
deuren is 2,3m 

Zie eis kantoor 

De hoofddraagconstructie 
moet 60min brandwerend 
zijn als een vloer van een 
verblijfsgebied hoger ligt 
dan 7m boven het en
treeniveau. 
De hoofddraagconstructie 
moet 90min brandwerend 
zijn als een vloer van een 
verblijfsgebied tussen de 
7m en 13m boven het 
entreeniveau. Hoger dan 
13m is dit 120min. 
Iedere woning is een 
brandcompartiment. 
Daarnaast kunnen er oak 
zogenaamde megawo
ningen warden gereali
seerd van max. SOOm2

• 

Weerstand tegen brand
doorslag en brandover
slag (Wbdbo) tussen de 
woningen is 60min. 
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Aanpasbaar 1 

1 Nee 

Ja, meenemen 
met indeling van 
het woonge
bouw 
Ja, nieuwe trap 
plaatsen 

Ja, brandwerend 
bekleden 

Ja, meenemen 
met indeling van 
het woonge
bouw 
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Geluidsisolatie 

Ieder brandcompartiment dient 2 
onafhankelijke vluchtwegen te heb
ben. 

Voor externe geluidsisolatie tussen 
binnen en buiten geldt een interne 
waarde van 40 dB(A). Geluidwering 
gevel: hoger dan 20 dB(A) bij belas
ting > 60 dB(A). 

Voor interne ge
luidsisolatie tussen 
de ruimten onder
ling is geen bouw
besluit eis opgeno
men. 

Energiegebruik EPC van 1,6 
(o.a. thermische 
isolatie) 

Daglicht 
ding 

toetre-

Buitenruimte 

Bergruimte 

2,5% van het vloer
oppervlak moet als 
daglichtopening in 
de gevel aanwezig 
zijn. 

Meer dan 10% 
van het vloer
oppervlak. 

Geen buitenruimte -
vereist 

Geen buitenberg- Aanwezig. 
ruimte vereist (wel 
gewenst). 

Tabel 2: Verschillen in regelgeving tussen Kantoren en Woningen 

Iedere woning dient voor
zien te zijn van 2 onaf
hankelijke vluchtwegen 
vanaf de voordeur, af
stand woningtoegang 
naar trappenhuizen moet 
kleiner dan 45m zijn, 
waarvan een aan de 
buitenlucht grenst en 
veiligheidstrappenhuis is. 
Vanaf 12,5m boven het 
entreeniveau moet binnen 
90m loopafstand een 
brandweerlift aanwezig 
ziin. 
Voor externe geluidsisola
tie tussen binnen en 
buiten geldt voor bewo
ning een interne waarde 
van 35 dB(A). Geluidwe
ring gevel: hoger dan 20 
dB(A) bij belasting > 50 
dB( A). 
Voor interne geluidsisola
tie tussen woningruimten 
onderling < 0 dB. Voor 
een geluidsisolatie binnen 
de woningen geldt een eis 
van 20 dB tussen de 
verschillende ruimten. 
EPC van 1,0 

Minimaal 10% van het 
vloeroppervlak van het 
verblijfsgebied moet als 
daglichtopening aanwezig 
zijn in de gevel, minimaal 
0,5m2

• Daglicht belemme
rende factoren kunnen 
ervoor zorgen dat de 
rekenwaarden voor het 
daglichtoppervlak naar 
boven warden biiqesteld 
Geen buitenruimte ver
eist, wel gewenst. Al dan 
niet individueel per wo
ning en/ of wooneenhe
denunit. 
Geen buitenbergruimte 
vereist (wel gewenst), al 
dan niet individueel per 
woning en/ of wooneen
hedenunit. 

Ja, indeling er op 
afstemmen, 
buitentrappen
huis realiseren 
en brandweerlift 
realiseren in de 
aanwezige lift
schacht. 

Ja, nieuwe gevel 
plaatsen, of 
hergebruik met 
verbeteringen. 

Ja, meenemen 
met indeling van 
het woonge
bouw. 

Ja, thermische 
isolatiegevel en 
dak verbeteren 
of vervanqen. 
Ja, meenemen 
met indeling van 
het woongebouw 
en aanpassingen 
gevel. 

Ja, loggia's reali
seren en mee
nemen met 
woonruimte 
indelinq. 
Ja, meenemen 
met indeling van 
het woonge
bouw. 

Bovenstaande tabel laat de verschillen tussen eisen van kantoren en woningen zien. Veel eisen op het gebied van 
brandveiligheid, energiegebruik, daglicht toetreding en buitenruimte zijn aan te passen bij een herbestemming. 
Dit heeft tot gevolg dat het kantoorgebouw rigoureus moet veranderen om aan de eisen van een woongebouw te 
voldoen, maar met een nieuwe gevel en voldoende brandwerende bekleding is het mogelijk. 
Als de verdiepingshoogte van het kantoorgebouw lager is dan de minimale eis bij woongebouwen van 2,6m is het 
niet mogelijk het kantoorgebouw van een andere functie te voorzien. In dat geval is het kantoorgebouw dermate 
verouderd dat deze direct gesloopt kan warden. 
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4.10.3 Technische Aspecten 

4.10.3.1 Draagconstructie 
Om te beginnen moet de algemene staat van de draagconstructie goed zijn. Wanneer de kwaliteit te wensen 
overlaat, zijn er verschillende reparatiemogelijkheden om de constructie eigenschappen te verbeteren . Oak is het 
mogelijk om de constructie te versterken, maar dergelijke aanpassingen zijn kostbaar. 
Kantoorgebouwen hebben een standaard grid van de draagstructuur die nauwelijks veranderbaar is. Daardoor 
begrenst de draagconstructie de bruikbare ruimte van een gebouw en stelt daarmee grenzen aan het inpassen 
van de woonfunctie in het gebouw (flexibiliteit) . De maatvoering van de draagconstructie binnen kantoorgebou
wen is meestal afgestemd op een veelvoud van 1,2m of 1,8m en is bruikbaar voor het realiseren van woonruim
ten. 
De mogelijkheden voor uitbreiding zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de huidige constructie. Het is 
gunstig voor de haalbaarheid van het project wanneer de fundering en de rest van de constructie het toelaten om 
een uitbreiding op of aan het bestaande gebouw aan te brengen. Hierbij is te denken aan een verticale of hori
zontale uitbreiding, maar optoppen van de gehele constructie behoort oak tot de mogelijkheden. Voor de huidige 
normen bestaat er een marge in de belasting (belasting door mensen en meubilair). Kantoorgebouwen warden 
berekend op 2,5 a 4,0 kN/m2 en wooneenheden en woningen op 1,75 kN/m2

• Er moet oak rekening warden ge
houden met de momentenfactor. Deze factor is voor woningen 0,4 en voor kantoren 0,5. Ten gevolge hiervan is 
in het kantoor per vierkante meter vloeroppervlak (0,5 * 3) - (0,4 * 1,75) = 0,8 kN/m2 extra draagkracht be
schikbaar. Hierbij komt nag eens bij dat de veiligheidsfactor v66r 1991 grater was dan de som van veiligheidsfac
toren die tegenwoordig warden gebruikt. Vaak is er dus voldoende om de extra verticale belasting op te nemen. 
Naast het verschil in de veranderlijke belasting wordt dit oak veroorzaakt door overdimensionering van de con
structie. 
Tenslotte speelt de constructie een rol bij het aanbrengen van sparingen. Hierbij is te denken aan het maken van 
verticale leidingschachten, extra ontsluiting principes en het realiseren van vides. Omdat de hoofddraagconstruc
tie meestal uit gewapend beton bestaat, zullen deze sparingen gezaagd moeten warden. Dit is echter niet zomaar 
mogelijk en men zal van tevoren goed moeten weten met welk constructietype men te maken heeft en welke 
ingrepen tot de mogelijkheden behoren. 

4.10.3.2 Gebouwschil 

De gebouwschil bestaat uit een dakschil en de gevel. Bij een herbestemming is het relevant in hoeverre de ge
bouwschil hergebruikt kan warden. De aard en de kwaliteit van de bouwschil is bepalend voor het (gedeeltelijk) 
hergebruik. De eigenschappen van een gebouwschil hebben grate invloed op de warmte- en externe geluidsisola
tie van een gebouw. Zoals uit paragraaf 4.10.2 is gebleken zijn de eisen ten aanzien van geluidsisolatie en ener
gieprestatie voor kantoorgebouwen lager dan voor woongebouwen. Om aan de externe geluidsisolatie- en ther
mische isolatie eisen te voldoen zijn twee oplossingen mogelijk, namelijk hergebruik met de benodigde verbete
ringen of het vervangen van de bouwschil. 
Bij een herbestemming van een kantoorgebouw naar een woongebouw is het belangrijk dat er te openen gevel
delen aanwezig zijn. Oat is immers een eis bij woongebouwen. Daarbij zijn er grate verschillen tussen dragende 
gevels en niet-dragende gevels. Een niet-dragende gevel heeft voordelen ten opzichte van een dragende gevel, 
omdat deze geheel of gedeeltelijk te vervangen is. Het hergebruik van de gevel is oak afhankelijk van het plaat
sen van woningscheidende wanden. Deze moeten op de juiste manier aansluiten op de gevel, omdat dit bepalend 
is voor de flankerende geluidsoverdracht tussen de woningen. De borstweringshoogte of vloerafscheiding hoogte 
moet minimaal 0,85m boven de vloer zijn volgens het Bouwbesluit. 
Bij ieder kantoorgebouw moet oak altijd het totale gevelbeeld in ogenschouw warden genomen. Wanneer het 
kantoorgebouw als architectonisch erfgoed aangemerkt kan warden, zal het specifieke beeld zoveel mogelijk 
warden behouden. Uiteraard zullen er dan vaak aanpassingen en verbeteringen noodzakelijk zijn op het gebied 
van de warmte- en de geluidsisolatie. 
Om de isolatiewaarde van de dakschil te verbeteren is dat zowel aan binnen- als buitenkant van de dakconstruc
tie mogelijk. Onafhankelijk van de thermische isolatiewaarde zal de dakschil vervangen warden als de kwaliteit 
van dien aard is, dat het niet voor een langere periode bruikbaar is. Bij eventuele verticale uitbreiding van een 
kantoorgebouw zal de gehele dakschil vervangen moeten warden en dan is het aspect hergebruik van de dakschil 
niet meer van belang. 

4.10.3.3 Installaties 
De technische levensduur van een installatie in een kantoorgebouw is gemiddeld 15 tot 20 jaar en zal bij herge
bruik meestal aan vervanging toe zijn. Daarnaast is de installatie in een kantoorgebouw wezenlijk anders dan de 
installatie bij woningen. Vervanging van de installaties is vrijwel onvermijdelijk. Meestal kunnen liften wel ge-
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handhaafd blijven, mits de maten voldoen aan het Bouwbesluit voor woonfunctie. Vaak is er zelfs overcapaciteit 
aan liften. 
Het is belangrijk om het gebouw te voorzien van voldoende installaties. Met name de mogelijkheden voor het 
plaatsen van natte cellen met goede afvoermogelijkheden en keukenvoorzieningen met voldoende ventilatiemo
gelijkheden spelen hierbij een belangrijke rol. Bij kwalitatief hoogwaardige woningen, waarbij iedere gebruiker 
zijn eigen voorzieningen heeft, zullen de oplossingen belangrijk zijn voor het ontwerp. Het grootste verschil tus
sen installaties van kantoren en die van woningen ligt bij de verwarming en ventilatie van het gebouw. Waar het 
kantoorgebouw vaak een centraal systeem heeft, is individuele regelbaarheid bij woningen een pre. 
De installatie zoals die vaak bij kantoren is toegepast: 

• Een centraal systeem. 
• Koeling is vaak aanwezig. 
• Uitgebreid luchtbehandelingssysteem. 
• Ventilatie en verwarming/ koeling kunnen gecombineerd worden. 
• Centrale ketel (warmte pomp). 
• Koeltoren op het dak en centrale transformator vaak in de kelder. 

Bij woningen zijn vaak andere systemen waarneembaar: 
• Meestal individueel, maar blokverwarming kan ook een mogelijkheid zijn. 
• Alleen verwarming, geen koeling. 
• Natuurlijke ventilatie door te openen ramen met mechanische afvoer van lucht uit keuken, toilet en bad

kamer. 
• Leidingen en kanalen zijn gescheiden per woning. 
• Badkamer, keuken en toilet vereisen extra riolering, waarbij de verticale leidingdoorvoer aandacht 

vraagt. 
• Elke woning heeft bij de ingang een eigen meterkast en dus zijn eigen elektravoorzieningen. 

Een belangrijk punt om de installatievoorzieningen in kantoren te realiseren ten behoeve van wonen is dat er 
voldoende verticale leidingschachten aanwezig zijn. Dit voorkomt het onnodig slepen met leidingen. In huidige 
kantoorgebouwen zitten de natte cellen op centrale plaatsen boven elkaar. Horizontale leidingen vind je vaak 
terug onder de verlaagde plafonds. Bij een herbestemming naar een woonfunctie waarbij iedere woning zijn 
eigen voorzieningen heeft, moeten er voldoende mogelijkheden zijn om de leidingen te distribueren; zowel in 
verticale als ook in horizontale zin. 

4.10.3. 4 Ontsluiting 

Een kantoorgebouw heeft vaak een herkenbare ontsluiting. Via een algemene entree met verticale transportzones 
zijn de kantoren in diverse beuken vaak via middengangen te bereiken. De kantoren bevinden zich vaak aan 
weerzijden van de middengang. Meestal is er ook aan de andere zijde van de beuk een mogelijkheid tot ontslui
ting, omdat je altijd in het geval van brand in twee richtingen moet kunnen vluchten. Bij een herbestemming 
moet geprobeerd worden om zoveel mogelijk gebruik te maken van de bestaande ontsluitingsroutes. Hierbij is 
van belang dater een veilige entree, voldoende trappenhuizen en liften aanwezig zijn. In een woongebouw dat 
bestaat uit 3 bouwlagen is de aanwezigheid van een lift niet verplicht, maar wel vaak gewenst. Ten aanzien van 
de woningontsluiting zijn de volgende mogelijkheden te onderscheiden: 

• Een galerij kan toegevoegd worden. Indien deze inpandig wordt gerealiseerd is men beschut tegen 
weersinvloeden. 

• De huidige middengang kan voor woningontsluiting gebruik worden. Hierdoor zijn de gangen besloten, 
maar hebben de woningen weinig tot geen daglichttoetreding. 

• Een centrale ontsluiting. 
Bij dergelijke ontsluitingen moet er altijd goed naar het kantoorgebouw gekeken worden. Toekomstige bewoners 
zien liever geen standaard kantoorgebouw herbestemd worden naar een standaard woongebouw met een stan
daard ontsluiting. Met name YUPpen, de gestelde doelgroep, willen graag iets anders dan andere. De huidige 
ontsluiting gebruiken is dus heel handig, maar de woonkwaliteit en de daarbij horende ontsluiting is veel belang
rijker voor een goed resultaat. 

4.10.3.5 Vrije verdiepingshoogte en casco verdiepingshoogte 

Over het algemeen is de bruto verdiepingshoogte bij kantoorgebouwen met traditionele opbouw, waarbij de 
installatie onder de vloeren hangt, 3,Sm.42 De bruto verdiepingshoogte wordt bepaald door de vrije hoogte, de 
constructiehoogte en de ruimte die eventueel in beslag wordt genomen door installaties. De vrije verdiepings
hoogte voor woningen moet volgens het Bouwbesluit minimaal 2,6m zijn met uitzondering voor sanitaire en on
benoemde ruimten. Deze ruimten moeten een minimale hoogte hebben van 2,3m. Kantoorgebouwen met traditi-

42 Bree, P.P.C. van, Onderzoek flexibele kantoor-/ woonhoogbouw, 2003 
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onele opbouw hebben in principe voldoende verdiepingshoogte voor het realiseren van een woonfunctie. Uit 
onderzoek blijkt dat een casco verdiepingshoogte (afgewerkte constructievloer tot onderkant bovenliggende con
structievloer) van 2,9m voldoende is. Er is dan 0,3m over om installatieleidingen aan te brengen, zodat er een 
vrije verdiepingshoogte van 2,6m overblijft. 

4.10.3.6 Diepte bouw/agen 

De diepte van de bouwlagen is ook een belangrijk gegeven als men er woningen in wil realiseren. De voornaam
ste problematiek schuilt in het feit of er voldoende daglicht in de woningen mogelijk is zonder ingewikkelde 
bouwkundige ingrepen te doen. Voldoende daglicht in de woning is immers een pre bij het wonen. Om een 
woonfunctie in kantoorgebouwen te realiseren kan als richtlijn voor gebouwdiepte het volgende worden aange
houden :43 

• Langwerpig kantoorgebouw, tussen de 8 en 20m 
• Kantoortoren, kleiner dan 45m. 

4.11 Conclusie 

Herbestemming kan als volgt worden beschreven: "Een vastgoedobject een andere bestemming geven dan waar
voor het oorspronkelijk is ontworpen of gebruikt." Er zijn twee soorten herbestemmingen te onderscheiden, na
melijk de tijdelijke en de permanente herbestemming. 
Door het overaanbod van leegstaande kantoorgebouwen en de vraag naar binnenstedelijk wonen, kan men snel 
concluderen dat er een oplossing voor beide moet komen. Hierdoor is het idee ontstaan om kantoren te herbe
stemmen naar woningen. De markt biedt lege kantoren aan en de maatschappij vraagt naar woongebouwen. 
Het motief om tot herbestemming van een kantoorgebouw over te gaan, kan zijn dat het gebouw structureel 
leegstaat of dat ervan wordt verwacht dat het gebouw structureel leeg komt te staan. Vaak komt een gebouw 
leeg te staan, omdat deze niet meer voldoet aan de kwaliteitseisen van de gebruiker. Om voor herbestemming te 
kiezen in plaats van sloop en nieuwbouw, liggen diverse redenen ten grondslag. Vaak geeft de financiele afwe
ging de doorslag, maar in het geval van huidige gebouwen kan ook de duurzaamheidfactor doorslaggevend zijn. 
Bij hergebruik kunnen mogelijk delen van het gebouw hergebruikt worden wat ten goede komt van het milieu . 
Bij het proces van herbestemmen spelen verschillende partijen een rol. Hierbij is te denken aan de eigenaar, 
belegger, gebruiker, woningcorporatie, gemeente, bewoner, etc. Als een kantoorgebouw structureel leegstaat en 
men overgaat tot herbestemming, hebben verschillende partijen daarmee van doen. De gemeente moet met een 
bestemmingswijziging akkoord gaan en de omwonenden mogen geen bezwaar aantekenen om het proces te 
versoepelen. Uiteindelijk zijn alle partijen niet gemoeid met leegstand, maar dan nog moeten verschillende partij
en wel meewerken aan het herbestemmingsproces. 
Bij een herbestemming van de kantoorfunctie naar een woonfunctie spelen verschillende factoren mee. Over het 
algemeen is een dergelijke herbestemming goed te doen, maar dan nog moet er gelet worden op het verschil in 
beleving. Over het algemeen staan verouderde kantoorgebouwen op bedrijventerreinen structureel leeg en dit 
zijn niet bepaald de kantoorgebouwen die zich direct lenen voor herbestemming tot woongebouw. Des te meer 
schuilt hier de uitdaging om er een vernieuwde manier van wonen te creeren. Resulterend zal het gebied zich 
langzamerhand 'verpoppen' tot een nieuwe verstedelijking waarbij wonen en werken mogelijk is. 
Men hecht waarde aan de woonomgeving en het woonvertrek. De bereikbaarheid van het woongebouw moet 
goed te doen zijn met de auto en met het openbaar vervoer. Zekers voor de doelgroep van YUPpen. 
Voorzieningen in de directe omgeving zijn ook belangrijk. Wonen op een bedrijventerrein spreekt niet direct aan, 
maar al helemaal niet als er totaal geen voorzieningen in de buurt zijn. Bij een transformatie van een bedrijven
terrein waarbij kantoorgebouwen herbestemt worden tot woongebouwen is het belangrijk om voorzieningen mee 
te ontwikkelen. Een levendige plint met voldoende voorzieningen kan ertoe leiden dat de interesse in wonen in 
kantoren op bedrijventerreinen toeneemt. Het gebied moet daarbij wel verder transformeren, zodat deze een 
verbeterde woonuitstraling krijgt en meer sociale controle. 

43 Smid, J.W., Wonen in een kantoor, 2003 
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5 Aanpak 

5.1 Inleiding 

Conceptueel model: 

Kantoorgebouw Transformatie Woongebouw 
~ 

(Aanbod) - (Vraag) 

l 
Stappenplan 

Vraag en aanbod zijn bekend, net als de manier deze samen te brengen door te transformeren. Er is voldoende 
potentie om structureel leegstaande kantoorgebouwen her te bestemmen naar woningen voor Yuppen. Dit 
hoofdstuk zal een beeld vormen wat de grote verschillen zijn tussen werken en wonen op drie verschillende 
niveaus: Gebied, Gebouw en Vertrek. Door deze beeldmapping ontstaat een totaalbeeld van werken en wonen 
en kan ingekaderd worden hoe daadwerkelijk het gebied, het gebouw en het vertrek getransformeerd kan wor
den. De verschillen zijn in een oogopslag waar te nemen. 

5.2 Beeldvorming werken en wonen 

Bedrijventerreinen en woongebieden hebben wellicht beperkte gelijke kenmerken, maar over het algemeen zijn 
de verschillen tussen beide groot. Dat is tevens waarneembaar op het gebouw niveau als ook op het vertrek 
niveau. Om de verschillen te visualiseren is er voor gekozen om op de verschillende niveaus (gebied, gebouw en 
vertrek) een collage te maken om een duidelijk beeld te krijgen tussen werken en wonen. Op die manier kan 
gekeken worden hoe getransformeerd kan worden van het werken naar het wonen op de verschillende niveaus. 
Als het archetype werken en het archetype wonen bekend is, kan een transformatieplan uitgewerkt worden om 
de functie 'werken' om te zetten naar de functie 'wonen'. 
Uiteraard zijn er ook overeenkomsten te noemen tussen werken en wonen, maar in dit onderzoek worden juist 
de verschillen in kaart gebracht. Daarbij zullen de belangrijkste kenmerken aan bod komen die van toepassing 
zijn voor een eventuele herbestemming. Verschillende gebieden hebben verschillende kenmerken, maar in dit 
onderzoek zal geprobeerd worden een algemeen beeld te scheppen. 

5.2.1 Gebiedsniveau 
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Werken Won en 
• Brede wegen • 30 km/u zone 
• Drukke wegen (tijdens kantooruren) • Veel drempels 
• Voetgangers ondergeschikt • Veelvoetpaden 
• Weinig trottoirs • Veel fietspaden 
• Geen fietsstroken • Veel groen 
• Weinig groen • Veel geschakelde woningen 
• Gebouwen op eigen kavel • Parkeren op eigen terrein 
• Veel parkeerplaatsen • Gelijkwaardige kruispunten 
• Onoverzichtelijke kruispunten • Planologische structuur 
• Eenduidige structuur • Veel voorzieningen in directe omgeving 
• Weinig voorzieningen aanwezig • Kindvriendelijk 
• Kindonvriendelijk 

De grootste aanwijsbare verschillen tussen werken en wonen op gebiedsniveau zijn af te leiden uit bovenstaan
de beelden. Bij het werkgebied is het van belang dat het gebouw snel te bereiken is en daar zijn de wegen en 
de structuur van het gebied op aangepast. Voetgangers en fietsers komen in dit plan niet voor. Het gebied is 
levendig tijdens kantooruren, maar verder uitgestorven. 
Het woongebied kent een veel levendiger structuur waarbij voetgangers en fietsers veel meer de overhand 
vormen. Door drempels en 30km/u zones wordt ervoor gezorgd dat het verkeer langzaam door het gebied rijdt 
en door de groene structuur heeft het gebied een heel ander uiterlijk dan het kale bedrijventerrein. Het bedrij
venterrein geeft echter wel een meer open structuur en bij het woongebied lijkt alles op elkaar gestapeld door 
de geschakelde woningblokken. 

5.2.2 Gebouwniveau 

Werken 
• Zeer rechtlijnig 
• Horizontale belijning door raampartijen 
• Verticale belijning door kolommen structuur 
• Weinig tot geen buitenruimte 
• Niet altijd te openen geveldelen 
• Gemeenschappelijke entree 
• Verlaagde plafonds voor installaties 
• Gezamenlijke installaties 
• Constructie van vloeren, kolommen en stabili

teitswanden 
• Middengang principe met kantoren aan 

weerszijden aan de gevel 

Won en 
• Speels gevelbeeld met veel variatie 
• Veel lichtinval noodzakelijk 
• Te openen geveldelen verplicht 
• Ramen vaak geclusterd in gevel 
• Eigen buitenruimte door balkon 
• Veel toepassing van schoon metselwerk 
• Gemeenschappelijke entree afgesloten voor 

onbevoegden 
• Eigen bergruimte in de berging 
• Eigen regeling installaties 
• Voldoende verdiepingshoogte 
• Duidelijke routing 
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Het grote verschil tussen kantoorgebouwen en woongebouwen is het totale voorkomen. Een kantoorgebouw is 
vaak een rechthoekig gebouw met een duidelijk raster van ramen en borstweringen. Daarbij zijn de gebruikers 
enkel tijdens kantooruren aanwezig, waardoor er weinig variatie waarneembaar is in het gevelbeeld. Het kan
toorgebouw heeft dan ook een zakelijk karakter, een kenmerk waar het gebouw ook voor bedoeld is. 
Een woongebouw heeft een veel eigentijdser karakter. Doordat het gebouw verschillende type bewoners heeft 
met eigen smaak en interesses, is het gebouw nergens hetzelfde qua uitstraling. Door buitenruimte langs de 
gevel ontstaat ook veel meer contact met buiten, waardoor het totale beeld levendiger is dan het pompeuze 
kantoorgebouw. 

5.2.3 Vertrekniveau 

Werken 
• Sfeerloze ruimtes 
• Onpersoonlijk 
• Veel kunstlicht 
• Weinig privacy 
• Grote open ruimtes 

Won en 
• Eigen keuken en badkamer 
• Veel privacy 
• Naar eigen smaak in te richten 
• Sfeervol 
• Veel natuurlijke verlichting 
• Grote raampartijen, zodat een fijn gevoel met 

buiten ontstaat 

Het grote verschil tussen werken en wonen op vertrekniveau schuilt in de persoonlijke beleving. Bij kantoorge
bouwen zit men vaak met veel collega's in een grote ruimte te werken. Dit geeft een onpersoonlijk karakter met 
weinig privacy. 
Je woning is daarentegen naar eigen smaak in te richten en is daardoor heel persoonlijk. Het is je eigen omge
ving waar je jezelf kan terugtrekken en dus ook over voldoende privacy beschikt. Bij een woonvertrek is het 
noodzakelijk dat deze vrij indeelbaar is, zodat men deze ruimte naar eigen interesse kan invullen. Bij een kan
toorvertrek zijn de ruimtes ingedeeld aan de hand van de standaard stramienmaat, waardoor de vrije indeelbaar
heid te wensen overlaat. 

5.3 Archetype 

Wat versta ik nu eigenlijk onder werken en wat versta ik onder wonen? In de vorige paragraaf is op verschillende 
niveaus gekeken wat de grote verschillen zijn tussen werken en wonen. In deze paragraaf zal naar voren komen 
wat ik als werken zie en wat ik als wonen beschouw. Hierdoor kan ik beeld gebracht worden hoe uiteindelijk 
getransformeerd kan worden van werken naar wonen. 
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5.3.1 Archetype werken 
Het archetype van werken zal altijd een persoonlijke benadering blijven. In het kader van het onderzoek is het 
van belang een duidelijke stelling in te nemen, zodat een geschikt kantoorgebouw gekozen kan worden om te 
transformeren naar een woonfunctie. Zoals in de aanleiding was te lezen, wordt een oplossing gezocht voor de 
'hopeloze' kantoorgebouwen op de markt om deze gebouwen nieuw !even in te blazen. 

Het archetype werken is het werken in een kantoorvertrek van een kantoorgebouw op een bedrijventerrein. Dit 
zie ik als het ultieme werkgevoel. 
Bedrijventerreinen zijn gericht op het uitoefenen van werkzaamheden. Het gebied is goed te bereiken via langs
lopende snelwegen en in het gebied is het kantoorgebouw makkelijk te bereiken via brede toegangswegen. 
Het kantoorgebouw kenmerkt zich door de rechtlijnigheid. Er is een centrale entree waar de verticale stijgpunten 
zich bevinden. Vanuit de transportzone kunnen verschillende beuken bereikt worden via de middengang waar de 
kantoren aan weerszijden gevestigd zijn. Aan het einde van de middengang is vaak wederom een verticaal stijg
punt aanwezig. 
De kantoorruimtes waar uiteindelijk gewerkt wordt zijn vaak onpersoonlijk met weinig privacy. Bereikbaarheid 
van het kantoorgebouw is vaak een belangrijker aspect dan het werken in de ruimte van de werknemer. 

• RechtHjnig gebied • Rechtlijnig gebouw • Sfeerloze werkplekken 
• Strokenverkaveling • Horizontale gevelbelijning • Inrichting aan de hand van 
• Brede wegen • Geen buitenruimte stramien 
• Gericht op snelverkeer • Constructie van vloeren en • Weinig privacy 
• Weinig voorzieningen kolommen 

• Standaard stramien 
• Middengang ontsluiting 
• Beperkte verdiepingshoogte 

5.3.2 Archetype wonen 
Veel mensen zien hun woning als een verblijfsruimte die helemaal voor hen zelf is. Een ruimte waar men zich kan 
terugtrekken, een plekje voor zichzelf in een rustige omgeving. Na een dag hard werken wil men graag in een 
eigen, rustige omgeving tot rust komen. Uiteraard zijn er ook mensen die het rustige totaal niet ambieren, maar 
die juist geluid en levendigheid om zich heen willen hebben. Ook hier geldt wederom dat ieder mens anders is en 
ieder mens het wonen op een andere manier ervaart. 
Het archetype wonen is dan ook moeilijk te bepalen, omdat ieder mens anders is. Toch zal er een beeld geschetst 
worden hoe men over het algemeen over wonen denkt. 

De woning zorgt voor voldoende privacy en is ideaal om jezelf in terug te trekken na een dag hard werken. De 
woning is vaak naar eigen smaak ingericht en men voelt zich er uitermate op zijn of haar gemak. Het gebouw zelf 
moet veilig zijn en ongenodigde gasten buiten laten. Het woongebouw dient in een omgeving te staan waar vol
doende voorzieningen voorhanden zijn. 
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• Veel groen • Eigen buitenruimte • Sfeervol 
• Planologische structuur • Speels gevelbeeld • Veel privacy 

• Gericht op langzaam verkeer • Veel variatie • Naar eigen smaak in te delen 

• Veel voorzieningen in de om- • Veel lichtinval • Duidelijke routing 
geving • Vaak toepassing van metsel-

• Veel geschakelde woonblokken werk 
• Autoluw • Eigen berging 

• Voldoende verdiepingshoogte 
• Eigen badkamer en keuken 

5.3.3 Model van werken naar wonen 
Door bovenstaande gegevens aan elkaar te koppelen ontstaat onderstaand model. In het model komen de ver
schillende kenmerken van wonen en werken op gebieds-, gebouw- en vertrekniveau naar voren. Hierbij valt op 
dat bij werken de bereikbaarheid van het gebied en het gebouw belangrijk is en veel minder het individu op de 
werkplek. Bij het wonen is de eigen woonruimte juist ontzettend belangrijk. Dit is immers de eigen ruimte waar 
men zich in alle rust kan terugtrekken. Het gebouw en het gebied zijn in mindere mate belangrijk. Bij een trans
formatie is de vrije indeelbaarheid van de eigen woning een belangrijk gegeven. 
Er zijn dus grote verschillen waarneembaar tussen de beleving van het werken ten opzichte van de beleving van 
het wonen. 
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5.4 Conclusie 

Er zijn tal van verschillen te noemen tussen werken en wonen. Zowel op gebied-, gebouw- en vertrekniveau zijn 
de verschillen groat tussen werken in een kantoorgebouw op een bedrijventerrein en wonen in een woongebouw 
in een woongebied. Om een duidelijk beeld te krijgen tussen de verschillen in beleving op de verschillende ni
veaus; zijn in dit hoofdstuk beelden opgenomen. 
Uiteindelijk is er meer gevoel ontstaan bij het werken en het wonen. Wonen in een kantoorgebouw op een be
drijventerrein speelt niet meteen tot de verbeelding. Hierdoor is eerst het archetype werken en het archetype 
wonen bepaald om een basis tot transformeren te leggen. De transformatie zal niet tot doel hebben om het ar
chetype wonen te creeren. De doelgroep is Yuppen en die zitten doorgaans niet op een standaard woning te 
wachten. Wonen op een vernieuwende locatie in een woongebouw met een vernieuwende uitstraling spreekt dan 
veel meer tot de verbeelding. 
Deze verschillen leidt tot een eerste model die de verschillende niveaus in beeld brengt. Waar de bereikbaarheid 
bij werken heel belangrijk is (gebiedsniveau), is juist het eigen persoonlijke wonen bij de woonfunctie heel be
langrijk (vertrekniveau). Nu dit soort verschillen in beeld zijn gebracht kan in het volgende hoofdstuk het boven
staande schema omgezet warden in een transformatie model. 
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6 Het AVATAR model 

6.1 Inleiding 

De vraag naar woongebouwen en de doelgroep zijn bekend. Daar tegenover is nu ook duidelijk geworden dat 
de structurele leegstand van kantoorgebouwen daadwerkelijk als een probleem gezien mag worden. Om vraag 
en aanbod samen te brengen wordt herbestemd volgens de transformatie methode. In dit hoofdstuk zal het 
AVATAR model beschreven worden die een manier aandraagt om de herbestemming van werken naar wonen te 
realiseren. Hierna zal het AVATAR model getoetst worden door middel van een case study. De case study wordt 
gehouden op het bedrijventerrein Plaspoelpolder te Rijswijk. Plaspoelpolder kent de problematiek van structu
reel leegstaande kantoorgebouwen en is een gemengd bedrijventerrein. Het AVATAR model zal ingezet worden 
op een gebouw in Plaspoelpolder. 

6.2 AVATAR model 

Nu bekend is wat onder werken wordt verstaan, wat onder wonen wordt verstaan en hoe deze zich ten opzichte 
van elkaar verhouden; kan gekeken worden hoe vervolgens op een gestructureerde manier getransformeerd kan 
worden van werken naar wonen. Dit zal uitgevoerd worden door een stappenplan. Een dergelijk stappenplan kan 
dienen als handreiking voor probleemgebouwen die te maken hebben met structurele leegstand. 

"Een structureel leegstaand, verouderd kantoorgebouw op een bedrijventerrein"; Wat nu? 

Stap 1: Analyseren 

Door het analyseren van het bedrijventerrein en het verouderde kantoorgebouw komen de 
kwaliteiten van het gebied en het gebouw naar voren. Een kantoorgebouw is niet bij voorbaat 
volkomen afgekeurd. De kwaliteiten van het gebouw moeten in kaart gebracht worden en waar 
nodig meegenomen worden in de herbestemming. 

Stap 2: Verwijderen 

Na een eerste inventarisering kan het gebouw gestript worden. Veel typische kantoorkenmer
ken zijn niet relevant voor een woongebouw, waardoor deze verwijdert dienen te worden. Op 
de positieve kenmerken uit stap 1 na, kan het gebouw gestript worden tot aan de drager: vloe
ren, kolommen en stabiliteitswanden. Om verdiepingshoogte te winnen wordt de huidige af
werkvloer verwijderd. Dit heeft tevens tot gevolg dat bij de herbestemming leidingen en andere 
toevoegingen in de nieuwe afwerkvloer opgenomen kunnen worden. Verwijderde materialen 
kunnen via recyclicity aangeboden worden in het geval andere mensen er nog iets aan heb
ben.44 

Stap 3: npassen 

Het belevingsniveau van het werken is anders dan het belevingsniveau van het wonen. Door 
het aanpassen van de ruimtelijkheid in het gebouw in combinatie met de routing kan een nieu
we structuur in het huidige kantoorgebouw ontstaan. De ruimtelijkheid en de beleving .tussen 
binnen - buiten en boven - beneden kan ontstaan door de toepassing van atria. Doordat veel 
oude kantoorgebouwen overgedimensioneerd zijn, is het vaak beperkt mogelijk grote vloervel
den te doorbreken wat positief werkt voor het ruimteljjke gevoel. 
Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar de toenadering van het gebouw, de entree en 
het aanpassen van ruimtes in gemeenschappelijke ontmoetingsplaatsen. Het sociale belevings
niveau in het kantoorgebouw is dermate onderdrukt dat deze aangepast dient te worden voor 
de woonfunctie. 

"" http://www.recydidty.net/ 16-05-2007 
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Stap 4: Toevoegen 

Enkele aanpassingen zijn niet genoeg om het gevoel van wonen te creeren. Buitenruimte is niet 
verplicht maar wordt wel gezien als een kwaliteit. Dat is ook het geval bij een eigen badkamer 
en keuken. Een nieuw leidingnetwerk moet aangelegd worden en installaties voorzien van indi
viduele regetbaarheid. De toevoer van leidingen kan geschieden boven de verlaagde plafonds 
net als bij het kantoorgebouw. Vervolgens kunnen de leidingen door de nieuwe woningschei
dende wanden en boven het vloerveld gedistribueerd worden alvorens een nieuwe zwevende 
dekvloer wordt aangebracht. Afvoerleidingen dienen zo min mogelijk door het vloerveld ge
boord te worden om kosten te besparen. Deze dienen zoveel mogelijk via de buitenzijde van 
het gebouw gedistribueerd te worden. Om kwalitatieve woningen te realiseren met een hoge 
mate van vrije indeelbaarheid is gekozen voor het loftliving principe verdeeld over twee verdie
pingen. Om de beleving van het wonen te verbeteren, zullen aspecten toegevoegd worden om 
het sociale karakter van het wonen te benadrukken. Hierbij is te denken aan het contact tussen 
binnen en buiten en boven en beneden. 

Stap 5: Afwerking; De woning 

De woningen worden vrij vormgegeven in de plattegrond van het kantoorgebouw. Vrij indeel
baarheid van de woning is belangrijk, zodat iedere gebruiker de woning naar eigen smaak kan 
inrichten. De woning wordt uitgevoerd volgens het StaalFrameBouw principe en er wordt een 
aanhangmodule aan de buitenzijde aan het huidige vloerveld gehangen. Deze aanhangmodule 
zorgt tevens voor de afvoer van leidingen, zodat deze niet door het huidige vloerveld geboord 
hoeven te worden. Tevens zorgt de aanhangmodule voor buitenruimte en dus ook voor een re
latie tussen binnen en buiten. De woningen zullen over twee verdiepingen gerealiseerd worden 
en in totaal ongeveer 100m2 oppervlakte hebben. 

Bovenstaande stappen geven een duideUjk beeld hoe om gegaan kan worden met de structurele leegstand van 
kantoorgebouwen. De transformatie van bedrijventerreinen op gebied-, gebouw- en vertrekniveau volgens bo
venstaande stappen, moet ervoor zorgen dat men uiteindelijk kan wonen in een vemieuwde verstedelijking. In dit 
onderzoek komt voomamelijk de transformatie van het kantoorgebouw naar een woongebouw aan bod. Uiteraard 
zullen hierbij de woonvertrekken ook aan bod komen. Het gebied zal niet aan bod komen, maar hier wordt wel op 
terug gekomen in de conclusies en aanbevelingen. 
Bij een stappenplan is het altijd belangrijk om de verschillende niveaus aan elkaar te koppelen. Het gebouw ten 
opzichte van de omgeving is belangrijk en het gebouw ten opzichte van het vertrek spreekt voor zich. Het vertrek 
ten opzichte van de omgeving is ook een belangrijk punt. Zeker bij een transformatie naar wonen is het contact 
tussen binnen en buiten een belangrijk issue. Bovengenoemd stappenplan zal nu eerst in een model gezet wor
den, waamaar gerefereerd kan worden. 

Het stappenplan krijgt de naam "AVATAR''. AVATAR komt van het Sanskrit woord Avatara, wat incamatie bete
kend. Mijn model zorgt voor een re"incarnatie van het kantoorgebouw; namelijk naar een woongebouw. Dit wordt 
gerealiseerd in 5 stappen volgens AVATAR: 
Analyseren 
Verwijderen 

npassen 
Toevoegen 
AfweRken 
Een AVATAR wordt tevens gezien als een eigen beeldmerk bij bij
voorbeeld forums en andere intemettoepassingen om een en ander 
te personaliseren. Het doel is een nieuwe manier van wonen voor 
Yuppen te introduceren; vemieuwend en persoonlijk, dus net als een 
AVATAR. 
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Om te beginnen wordt het gebied, het gebouw en het vertrek geanalyseerd (stap 1), vervolgens worden aspec
ten van deze niveaus die niet nodig zijn bij een herbestemming tot een woonfunctie verwijderd (stap 2). De ele
menten die niet verwijderd hoeven te worden, maar wel nuttig kunnen zijn b~j de transformatie worden aange
past (stap 3), zodat ze geschikt worden voor de woonfunctie. Daarna worden typische woonkenmerken toege
voegd aan het gebouw (stap 4) en uiteindelijk wordt het gebouw afgewerkt en tot woongebouw gerealiseerd 
(stap 5). 

Gebied - Gebouw - Vertrek 
Wonen 

Het AVATAR-model zorgt voor een gestructureerd stappenplan om te transformeren van werken naar wonen. Er 
zijn verschillende stappen belangrijk zodra bekend is geworden dat we te maken hebben met een structureel 
leegstaand kantoorgebouw. 
In de volgende paragraaf zal het AVATAR model getoetst worden in een case study. 

6.3 Stap 1: Analyseren 

Voor deze case study is het Hercules gebouw gekozen aan de Veraartlaan 8 op het bedrijventerrein Plaspoelpol
der. Plaspoelpolder zal nader beschreven worden in de bijlagen, dit onderzoek richt zich met name op het kan
toorgebouw. Aan de hand van de eerste optische indruk staat dit kantoorgebouw centraal voor veel standaard 
gebouwen op het terrein. De rechtlijnigheid en de standaard verschijning zorgen ervoor dat er verdiepingen leeg
staan en dit gebouw ideaal binnen het eerder gestelde kader valt. 

6.3.1 Algemene gegevens 
Veraartlaan 8, Hercules 

Architect: Ir. R.D. Bleeker B.I. Architect BNA Den Haag 
Locatie: Plaspoelpolder, Veraartlaan 8 te Rijswijk 
Realisatie: 1979 
Bouwlagen: 5-6 lagen 
Afmetingen: ± 60 x 40m 

' Figuur 7: Zuidwestgevel Kantoorgebouw Veraartlaan 8 Figuur 8: Ligging 
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6.3.2 Architectuur 

6.3.2.1 De Architect 
Rutger Bleeker (geboren in Epe, in 1920), woonde van 1924 tot 1939 in Nederlands-lndie, zwaaide om van Oviel 
aan de TH te Bandoeng, naar Bouwkunde aan de TH Delft. Was na de oorlog de eerste voorzitter van Stylos, 
richtte met a.a. H. Brouwer, W. Wissing, J. Petri, J. Sterenberg, G. Spruit en H. van Balen, R. Gout, Van Kranen
donk en Zandvoort de studiegroep Semper Spatium op als tegenhanger van de Bouwkundige Studiekring rand 
Granpre Moliere. Na zijn studie werkte hij op enkele bekende architectenbureaus. In 1957 startte hij in Den Haag 
zijn eigen bureau. 
Hij realiseerde tot zijn pensionering in 1988 onder meer vele tientallen (middelbare) scholen, waarvan een zestal 
in Den Haag, drie schouwburgen, een reeks grate en kleinere kantoorcomplexen en hotels. Vele studenten, 
waaronder leden van Delft Design, liepen stage bij hem. 
De heer Bleeker was daarnaast supervisor van de naoorlogse wijk Mariahoeve. Op zijn naam staat ook het rijzige 
gebouw voor het Europees Patentgebouw in Rijswijk. De hoekige, zware stijl van veel van zijn gebouwen is ver
want aan de internationale stroming New Brutalisme. Hij is woonachtig in Wassenaar en is nog actief als lid van 
de Monumentencommissie van de Rijksdienst Monumentenzorg voor de naoorlogse scholenbouw. 
Het bedrijf wordt nu geleid door een directie bestaande uit ir A.T. van Eerden, A. Kuipers en ir J.A. Meijer. Archi
tectenbureau Bleeker BV is in 2000 een samenwerkingsverband aangegaan met Meijer & van Eerden Architecten
bureau BV. Gelijktijdig zijn beide bureaus verhuist naar een nieuw kantoorpand, gelegen aan het Signaalrood in 
Zoetermeer. De totale personeelsbezetting van beide bureaus omvat momenteel 21 arbeidsplaatsen. Door dit 
samenwerkingsverband zijn de mogelijkheden van Architectenbureau Bleeker BV alleen maar toegenomen. Zo is 
nu oak deskundigheid op het gebied van bestekken en begroten in huis gehaald, en is de capaciteit op het gebied 
van bouwbegeleiding sterk toegenomen. 

6.3.2.2 Architectuur en visie 
Voor alle opdrachten geldt dat er gewerkt wordt vanuit het standpunt dat het realiseren van een bouwplan een 
samenspel is tussen opdrachtgever en architect. Stap voor stap wordt gestructureerd toegewerkt naar het eindre
sultaat waarbij naast de architectonische vormgeving terdege wordt gelet op een functionele, technische uitge
kiende en budgettair sluitende planopzet. 
Belangrijk aandachtspunt daarbij is de creatieve meerwaarde en uitstraling die aan een gebouw meegegeven kan 
warden. Daarbij wordt zowel gekeken naar een aansprekende ruimtelijke opbouw (concept) als ook naar de af
stemming op de omringende omgeving (context). 
Toepassing van milieuvriendelijke en duurzame materialen is een vanzelfsprekendheid. Energiebeperkende maat
regelen warden altijd in de bouwvoorbereiding betrokken. 
Aldus wordt getracht binnen het gegeven budget, een harmonische, vindingrijke en eigentijdse oplossing te vin
den voor iedere opgave. Alleen dan ontstaat een gebouw met een eigen karakter, waarin niet alleen de architect, 
maar vooral oak de gebruiker zich herkent. 

6.3.2.3 Gebouw 
Het Hercules gebouw is gebouwd in 1981. In de jaren zeventig, tachtig en negentig zijn er 'typische' kantoorge
bouwen gerealiseerd, waar dit kantoorgebouw ook onder valt. Onder typische kantoorgebouwen warden gebou
wen verstaan met een zeer rechtlijnige structuur in de gevel en de plattegrond. Deze rechtlijnigheid is dan oak 
goed zichtbaar. Daarnaast is een standaardisatie in de constructie waarneembaar; kolommen, vloeren en stijve 
kernen waar een standaard gevel tussen geplaatst is. Voordelen van een dergelijke constructie is de grate mate 
van flexibiliteit in het gebouw. Enkel de kolommen vormen belemmeringen, maar verder is het gebouw vrij in te 
delen. 

Figuur 9: Rechtlijnige plattegrond 
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De architect heeft dan ook gekozen voor een herkenbaar kantoor in een herkenbare omgeving, maar wel met 
een eigen karakter. Intern is de plattegrond volgens een vast principe vormgegeven en extern is ook een duide
lijke belijning waameembaar. Door de raampartijen echter meer verdiept ten opzichte van de borstweringsstro
ken uit te voeren; ontstaat een minder massaal ogend gebouw, maar is er meer leven van het gebouw waar
neembaar. 
Daarbij is de plint van het gebouw uitgevoerd in metselwerk, de verdiepingen zijn allemaal hetzelfde opgelost en 
het dak heeft een afsluiting in de vorm van een kleiner, afgerond borstweringselement. 

Figuur 10: Uitstraling 

6.3.2.4 Ligging/ Zichtlijnen 

Figuur 11: Omgeving 
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De voorgevel van het Hercules gebouw is georienteerd op het zuiden en gelegen aan een doorgaande weg met 
daartussen de trambanen. Het meest in het oog springende gebouw is de kantoortoren van het Europees Octrooi 
Bureau. Deze staat tegenover het Hercules gebouw. Opvallend van de omringende gebouwen is de herkenbare 
gevel. De gebouwen naast en tegenover het Hercules gebouw zijn op dezelfde manier uitgevoerd en dan ook 
door dezelfde architect ontworpen. De rechtlijnigheid in de gevel en de opbouw van de gevel is hierdoor in het 
totale straatbeeld duidelijk waar te nemen. 
Aan de achterzijde van het kantoorgebouw zijn de parkeerplaatsen gelegen. Deze liggen noordelijk. Het gebouw 
ligt op een eigen stuk grond en staat los ten opzichte van de omliggende kantoren. 

6.3.2.5 Belijning en Om/ijsting 

Rguur 12: Belijning en Omlijsting 

Doordat de ramen verdiept liggen en de borstweringselementen duidelijk naar de voorgrond treden en deze een 
horizontale belijning kennen; wordt een horizontale belijning snel geconcludeerd. Als echter ook goed naar de 
raampartijen wordt gekeken valt op dat er verticale stroken zijn, waar geen ramen zijn geplaatst. Deze stroken 
verraden de aanwezigheid van de kolommen achter de gevel en geven daardoor een beeld van een verticale 
belijning. Aangezien de horizontale belijning van het totale plaatje overheerst, kunnen we spreken van een ge
bouw met een duidelijke horizontale belijning. De verticale belijning komt echter wel tot zijn recht bij de trappen
huizen aan de kop zijn kanten van het gebouw. Aangezien deze trappenhuizen ook zorg moeten dragen voor de 
stabiliteit van het gebouw, zijn deze opgebouwd in een geheel en verticaal tegen het gebouw aangezet. 

De omlijning van het gebouw wordt gekenmerkt door de borstweringselementen die uit het gebouw lijken te 
steken en die rond het gebouw doorlopen. Hierdoor lijkt het gebouw omlijst in horizontale zin. Aangezien de 
elementen nabij het dak smaller zijn en rond aflopen, is een afsluiting van het gebouw in verticale zin waarneem
baar. De omlijsting wordt bij elkaar gehouden door de verticale staanders, in de vorm van trappenhuizen, aan 
weerskanten van het gebouw. 

6.3.2.6 Opzet/ Raster van het gebouw 
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Figuur 13: Raster 
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De rechtlijnigheid van het gebouw is al besproken en op bovenstaande tekening goed zichtbaar. Het middenge
deelte wordt gebruikt als verkeersruimte met twee beuken met kantoren aan weerszijden. Deze beuken warden 
vervolgens weer afgesloten met trappenhuizen die tevens dienen als vluchtroute. De kolommen staan precies in 
het hart van de stramienmaat. De standaard stramienmaat is een veelvoud van 300mm. Deze veelvoud is in 
principe toegepast op bovenstaande plattegrond door een stramienmaat van 4800 x 4800mm te hanteren. In de 
lengte van dit gebouw is dit dan ook in zijn geheel toegepast, maar in de breedte van het gebouw is een afwisse
lende maat gebruikt door de gang van 2050mm. Hierdoor ontstaan kantoorvertrekken met een afwisselende 
diepte van SlOOmm en 4450mm. Het principe van dit kantoorgebouw met een middengang en kantoorvertrekken 
aan weerskanten blijft wel gehandhaafd. 
De opzet van de plattegrond met het standaard raster wordt vanaf de begane grand tot aan de bovenste verdie
ping doorgezet. Hierdoor ontstaat een standaard kantoorstructuur. Een dergelijke structuur wordt een gridstruc
tuur genoemd. 
Bovengenoemde structuur is ook te zien in de gevel. De gevel is immers opgehangen aan de constructieve struc
tuur waardoor de dichte stroken in de raampartijen ter plaatse van de kolommen beeldbepalend zijn. Aangezien 
de borstweringselementen verder buiten de directe gevel liggen, hebben deze enkel een vaste breedte aan de 
hand van de stramienmaat. Aangezien de kop zijn kanten van het gebouw voorzien zijn van kolommen zijn de 
hoekpunten in de gevel dicht gezet. 

6.3.2.7 Flexibiliteit 

De flexibiliteit in het kantoorgebouw is behoorlijk. In principe zijn de plattegronden vrij indeelbaar met slechts 
kolommen in de vrije ruimte die de grate mate van flexibiliteit doorbreken. De vrije vloervlakken die hierdoor 
overblijven zijn ongeveer 4800 x 4800mm groat. Uiteraard hoeven de kolommen in de vrije ruimte geen obstakel 
te vormen voor de vrije indeelbaarheid als hier goed mee omgegaan wordt. 
In de huidige situatie staan lichte scheidingswanden om de kantoorvertrekken vorm te geven. Uiteraard zijn deze 
te verwijderen, omdat ze geen dragende functie hebben. De vaste elementen in het kantoorgebouw die lastig te 
veranderen zijn, zijn onder andere de verticale transportfuncties en de ontsluitingswegen van het gebouw. Aan
gezien de verdiepingen naar boven nagenoeg hetzelfde zijn, geldt de flexibiliteit voor het gehele gebouw. 

6.3.2.8 Routing 

De routing door het gebouw kent veel standaardisatie; op de volgende plattegronden zijn de verschillende ruim
tes weergegeven om een duidelijker beeld te creeren. 

Renvooi 

Vertlcaal transport 

Kantoorvertrekken 

Verkeerszone 

Natte groepen 

Overige/ Algemene rulmtes 

Door de verschillende kleuren op de plattegrond is duidelijk te zien dat het middengedeelte van het gebouw 
wordt gebruikt voor het verticale transport en de natte groepen. Vanuit het middengedeelte zijn de bovengelegen 
verdiepingen bereikbaar en is er een directe verbinding met de twee beuken. De beuken zijn voorzien van een 
middengang met kantoorruimtes aan weerskanten. Aan de kop zijn kanten zijn noodtrappenhuizen aangebracht 
die los van het gebouw lijken te staan. De verdiepingen 2 tot en met 4 zijn nagenoeg gelijk aan elkaar. De beuk 
aan de oostzijde heeft vijf verdiepingen, waardoor deze verdieping afwijkend is ten opzichte van de onderliggen
de verdiepingen. Ook heeft het gebouw nog algemene ruimtes (installatieruimte, vergaderruimtes) die apart 
gearceerd zijn om de verschillen aan te geven. 
De routing van het gebouw gaat in verticale zin via het middengedeelte en de trappenhuizen aan weerskanten 
van het gebouw. In horizontale zin loopt een middengang door de kantoorbeuken die het verticale transport met 
de kantoorruimtes verbind. 
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Figuur 15: le Verdieping 
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6.3.2.9 Ontsluiting 

Figuur 18: Ontsluiting 

Het Hercules gebouw is georienteerd naar de weg langs de zuidgevel. De hoofdentree zit hierdoor in het midden 
van het gebouw in de zuidgevel. Aan de kop zijn kanten van het gebouw zitten de trappenhuizen met een nood
deur. Deze wordt momenteel niet gebruikt om het gebouw in te komen. Aan de achtergevel zit wel nog een apar
te ingang om vanaf het parkeerdek via de achteringang het gebouw binnen te komen. Het bovenste parkeerdek 
staat in directe verbinding met het restaurant op de eerste verdieping. Vanuit het gebouw kom je meteen op de 
doorgaande weg uit, die de verbinding vormt richting snelweg of richting het centrum van Rijswijk. 

6.3.3 Constructie 
Zoals gezegd bestaat de hoofddraagstructuur uit vloeren met kolommen. Deze structuur maakt de plattegrond 
vrij indeelbaar, enkel de kolommen vormen obstakels, maar deze zijn op een standaard stramien geplaatst. De 
lichte scheidingswanden en de gevelelementen zijn daardoor zonder verdere problemen te verwijderen. 
De stabiliteit in de langs- en dwarsrichting wordt verkregen door twee stijve kernen van de trappenhuizen aan 
weerskanten van het gebouw. In het middengedeelte zijn wederom stijve stabiliteitswanden geplaatst, zodat het 
gehele gebouw niet kan vervormen. 
De constructie is zwaarder gedimensioneerd dan nodig is voor kantoorgebouwen. De fundering staat op palen en 
betonnen kolommen van 400 x 400mm lopen door tot de bovenste verdieping. De begane grondvloer is gemaakt 
van een zogenaamde balk broodjes vloer. Dit is een type vloerelement voorzien van isolatie. De Verdiepingsvloe
ren zijn in het werk gestort en zijn 250mm dik (200mm beton, SOmm afwerkvloer). Deze vloeren kragen 600mm 
uit en daar zijn de borstweringen aan gehangen. De borstweringen zijn uitgevoerd in beton. 
De verdiepingshoogte bovenkant vloer tot bovenkant vloer bedraagt 3000mm. De vrije hoogte is 2750mm van 
bovenkant vloer tot onderkant vloer. In de middengang lopen de installaties boven het verlaagde plafond. Hier
door is de vrije hoogte in de gangzones maar 2400mm. 
De stabiliteitskernen lopen van de begane grondvloer tot aan de dakopbouw van de liftschacht. Doordat deze 
kern in het werk is gestort; bestaat deze uit een geheel en zorgt voor de stabiliteit van het gebouw in de langs
en dwarsrichting. De opbouw voor de installaties is uitgevoerd in metselwerk op de constructieve stabiliteitskern. 
Het dak is gemaakt van houten balklagen onder afschot. 
In de entree is ernaar gestreefd om een vrij vloerveld te creeren met enkel een trap. Hierdoor staan er geen 
kolommen in de ruimte, maar om de krachten op te vangen zijn er balken geplaatst in de langsrichting. Dit zorgt 
er tevens voor dat er een koppeling wordt gevormd tussen de stabiliteitskernen en een vast vloerveld ontstaat. 
Het totale gebouw bestaat uit drie delen; de entree en de twee zijbeuken. Door middel van dilataties worden de 
vloervelden losgehouden, zodat deze vrij kunnen vervormen. In de stabiliteitskernen zijn de vloeren en de ko
lommen in het werk gestort om een sterke constructie te verkrijgen die de stabiliteit moet waarborgen. 
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Figuur 20: Constructief raster 

6.3.3.1 Verdiepingshoogte 
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1. Een bestaand bouwwerk heeft een of meer verblijfsruimten die zodanig zijn dat daarin de voor de gebruiks
functie kenmerkende activiteiten kunnen plaatsvinden. 

2. Voorzover voor een gebruiksfunctie in tabel 4.30 voorschriften zijn aangewezen, wordt voor die gebruiks
functie aan de in het eerste lid gestelde eisen voldaan door toepassing van die voorschriften. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 4.30 geen voorschrift is aan
gewezen. 
Tabel 4.30 

Tabel 3: Verdiepingshoogte volgens Bouwbesluit 
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Tabel 4: Tabel 4.30 van het Bouwbesluit 

6.3.3.2 Afmetingen 
De verdiepingshoogte bovenkant vloer tot bovenkant vloer bedraagt 3000mm. De vloerconstructie is in het werk 
gestort en het totale pakket is 250mm dik; 200mm betonvloer en SOmm afwerkvloer. Hierdoor is de inwendige 
hoogte bovenkant vloer tot onderkant verdiepingsvloer 2750mm. Bij bestaande bouwwerken moet de minimale 
hoogte ten minste 2300mm zijn voor kantoorgebouwen en woongebouwen. Bij een herbestemming is het dus 
mogelijk om met minimale hoogtes te werken. 
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6.3.4 Bouwtechniek 

6.3. 4.1 Gevel 
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Figuur 21: Geveldetaillering 
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Figure 22:Gevel 

..... 
"'i ..... --· -· 7'I . .·, . ~~ ----.~~--.. ...... .. ! 

It 

« "t'u~~ l!.-.~'l.>OICJl:...EA.) .........., 

G.llt.V~'PL..LA.....- ~V~ICl~U ""'-U°1!>~c::;.Ji.O ~ 

%£..\-\ 1!.~ "'U~ ~C.. i>£_ "rOo ~ f.)J.. ~E"T 
'l:>"':a<!.Ll.E.L>o 1!.Jo.l.L'\'£ ~~'re>~'TJE:.O. 

Figuur 23: Detail B 

De in het werk gestorte betonvloeren kragen 600mm uit. Hierdoor ontstaat er voldoende stelruimte om de be
tonnen borstweringselementen te kunnen stellen. Tevens is het makkelijker om de aluminium kozijnen te stellen. 
Op detail B is de aansluiting tussen de vloer en het borstweringselement te zien. Er zijn tijdens de stortwerk
zaamheden stelnokken aangebracht met haarspelden. De betonnen elementen zijn ook voorzien van haarspelden 
die vervolgens aangestort worden om een stijf geheel te krijgen. De elementen lopen vervolgens door tot aan 
onderkant aluminium kozijn. Hierdoor is het tevens een afwateringsgoot voor het regenwater. Deze rust op een 
stelblokje op de buitenwandconstructie. Om de koudebrug te onderdrukken is er 25mm isolatie onder de uitkra
gende vloer aangebracht. 
De aluminium kozijnen zijn gesteld op een gevelelement die op zijn beurt weer gesteld is op de aangestorte be
tonopstand. Dit paneel is gemaakt van: 
2 x lSmm watervast verlijmd multiplex op oregon pine ribben. Daartussen geextrudeerd polystyreenschuim pla
ten. Onderlinge naden zijn afgeplakt met bouwfolie. 
Voor deze constructie is een convector geplaatst en is er een kabelgoot toegepast waar de leidingen door lopen. 

' 
Figuur 24: Binnenruimte Figuur 25: Detail met convector 
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Zoals gezegd zijn de kozijnen gemaakt van aluminium en na plaatsing in 1981 niet meer aangepast. Ondanks het 
dubbel glas zijn de profielen niet ge"isoleerd, waardoor ze koud aanvoelen. De sluiting geschiedt via een enkel 
handvat waarna het raam open geschoven kan worden. 

Figuur 26: Kozijn Figuur 27: Kozijn 

6.3.4.2 Warmteweerstand kozijnen 
De kozijnen zijn geplaatst in 1981 en uitgevoerd in aluminium. Aluminium heeft een warmtegeleidingscoefficient 
(A.) van 200 W/m K. Dit houdt in dat aluminium warmte heel goed geleidt. Hierdoor geleidt het kozijn 's zomers 
de warmte naar binnen en 's winters de warmte naar buiten. De thermische isolatie van de kozijnen voldoen niet 
meer aan de tegenwoordige eisen. 

6.3.4.3 lnbouw 

Figuur 28: Middengang Figuur 29: Aansluiting binnenwand - plafond 
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Figuur 30: Metal Stud wand 

Flguur 31: Onderdelen Metal Stud 

De inbouw is voorzien van standaard inbouwwanden, de zogenaamde 
metalstud wanden. Deze wanden zijn gemaakt van stalen profielen die 
gesteld worden volgens een vast raster. Daartussen komt de isolatie en 
tegen de stalen regels wordt multiplex geschroefd voor de afwerking. 

Deze wanden zijn niet dragend en makkelijk te plaatsen en te verwijde
ren. De gebruikers van het kantoorgebouw Hercules hebben de materia
len zelf in een magazijn liggen, waardoor ze altijd wanden kunnen aan
passen als ze dat zelf wensen. 

De wanden zijn geplaatst tussen de vloeren en tussen de kolommen. 
Vanaf de middengang zijn er ook wanden geplaatst richting de gevel om 
de kantoorvertrekken onder te verdelen. 

Op de tweede en derde verdieping heeft: een restyle plaatsgevonden. Het idee was om een meer eigentijds en 
vernieuwend karakter te verwezenlijken. Hierdoor hebben ze niet meer gewerkt met de standaard scheidende 
binnenwanden, maar is gezocht naar meer openheid. 
Dit heeft: ertoe geleidt dat de scheidende wanden niet meer exact tussen de kolommen zijn geplaatst en zijn 
uitgevoerd in glazen panelen. Ook zijn de werkruimtes groter geworden, waardoor de bekende kantoortuinen zijn 
gerealiseerd. Door deze veranderingen hebben deze twee lagen binnen een moderne uitstraling gekregen door 
meer openheid en doorzichtigheid. 
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Figuur 32: Vemieuwde indeling 

6.3.4.4 Afbouw 
De ruimtescheidende wanden zijn afgewerkt als metalstud wanden en met glazen panelen. Verder zijn er kabel
goten toegepast langs de gevel en zijn er convectors langs de gehele gevel geplaatst om de ruimte voldoende 
warm te houden. Het middengebouw voorziet het transport in verticale zin door middel van twee lift:en. Hier is in 
de loop der jaren nooit meer iets aan gedaan. Hetzelfde geldt voor de toiletruimtes die tegenover de lift:en zijn 
gevestigd en de trappenhuizen aan de kop zijn kanten van het gebouw. De lift:en, trappen en standaard kantoor
ruimtes zor en ervoor dat het ebouw edateerd is en in de at elo n 25 ·aar volledi zijn at eschreven. 

Figuur 33: Litten, toilet en trappenhuis 

Zoals gezegd zijn de derde en vierde verdieping wel aangepast. De lift:en, toiletruimtes en trappenhuizen zijn niet 
meegenomen in de restyle, maar de afwerking van kolommen en systeemplafonds wel. In de oude gedeelten is 
een systeemplafond toegepast die in de breedte doorloopt van kolom tot kolom in de middengang. De TL verlich
ting is hierdoor uitgevoerd in brede lichtbakken. 
In het nieuwe gedeelte zijn de kolommen ondergeschikt aan het systeemplafond. Het systeemplafond loopt nu 
niet tussen de kolommen, maar duidelijk om de kolommen. De verlichting is voorzien van inbouwspots en een 
aparte lichtbalk zoals op de vorige pagina is te zien. Op deze manier is duidelijk te zien dat de mogelijkheden van 
afbouw makkelijk kunnen varieren en zo een ander beeld in het gebouw gecreeerd kan warden. 

Figuur 34: Plafond 
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6.3.5 Installaties 

6.3. 5.1 Lift 

Figuur 35: Liftaansluiting 

De lift is een zogenaamde tractielift. Dit is het meest belangrijke aandrijvingstype voor liften. De liftkooi en het 
tegengewicht zijn daarbij opgehangen aan een aantal hijskabels. Om het vermogen (energieverbruik) en de be
lasting van de liftmachine te beperken wordt het gewicht van de liftkooi en ongeveer de helft van de maximaal 
toegestane belasting gebalanceerd door het tegengewicht. De drijfkracht van de liftmachine wordt op de hijska
bels overgebracht door middel van een 'tractieschijf' (tractie = wrijving). In deze schijf zitten groeven waarin de 
hijskabels passen en geklemd worden. Met dit type aandrijving kunnen zeer grote hijshoogten en snelheden 
worden bereikt. Op de bovenstaande foto is de draaistroommotor met een snelheid en wormwielkast te zien. De 
is het type wat vroeger veel wordt toegepast en met name bij kantoorgebouwen met een beperkt aantal verdie
pingen. 

6.3.5.2 Elektriciteit 

De elektriciteit komt centraal via de gemeente het gebouw binnen. In een aparte ruimte van het gebouw wordt 
de elektriciteit door verdeeldozen verdeeld naar de verschillende verdiepingen. Iedere verdieping heeft een lei
dingschacht met een meterkast, zodat per verdieping de elektriciteit is geregeld. Via kabelgoten worden de elek
triciteitsdraden boven het verlaagde plafond naar de verschillende vertrekken gedistribueerd. 

Flguur 36: Elektridteit 
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6.3.5.3 Water 

Het water komt, net als de elektriciteitsvoorziening, het gebouw binnen vanaf de gemeenschappelijke leidingen. 
Het kantoorgebouw heeft: een aparte ruimte waar de watermeter is geplaatst met de hydrofoor. In het kantoor
gebouw vindt een centrale bemeting plaats. Dit houdt in dat de hoeveelheid water voor het gehele gebouw gele
zen kan warden op een locatie. De hydrofoorinstallatie zorgt ervoor dat er voldoende druk op de leidingen blijft: 
staan, zodat het gehele gebouw in zijn waterbehoeft:e kan voorzien. Aangezien de tappunten enkel in het mid
dengebouw zitten kunnen de leidingen recht omhoog getrokken warden en vinden er geen aft:akkingen naar de 
zijbeuken plaats. 
Het grijze water wordt via de leidingen naar de gemeenschappelijke riolering geloodst. 

Figuur 37: Hydrofoor 

6.3.S. 4 Vetwarming 

In de installatieruimte bevindt zich de OJ ketel. Hier wordt het water verwarmd en door de leidingen door het 
gebouw gepompt. De convectors bevinden zich onder de raampartijen, waardoor de leidingen doorlopen langs de 
gevel. Deze leidingen lopen dus wel door de zijbeuken en door ieder kantoorvertrek. 
De leidingen lopen al door de kantoren en deze kunnen gebruikt warden bij een herbestemming. 

6.3.6 Buitenruimte 

6.3.6.1 Parkeervoorzieningen eigen terrein 

--1-

12 

..... 

Figuur 38: Detail aansluiting kantine met buiten parkeerdek 
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Figuur 39: Parkeerdek 

Het parkeren gebeurt op eigen terrein en is voorzien van een op zichzelf staande constructie naast het kantoor
gebouw. Het parkeren is mogelijk op twee lagen. De kolommen staan hart op hart op 7200mm; een standaard
maat voor parkeergarages. Het overdekte gedeelte beschikt over 38 parkeerplaatsen, een afsluitbare fietsenkel
der en de vloer is afgewerkt met betonklinkers. Middels een hellingbaan is het parkeerdek bereikbaar. Het boven
ste parkeerdek beschikt over 41 parkeerplaatsen. De overspanning wordt gerealiseerd door vloerdelen die in de 
langsrichting overspannen. Deze vloeren zijn opgelegd op oplegnokken. 
Het bovenste parkeerdek en tevens te bereiken via het restaurant met een daarvoor bestemde trap. Aangezien er 
41 auto's op kunnen staan, is het parkeren behoorlijk gedimensioneerd om deze krachten op te kunnen vangen. 

Figuur 40: Parkeren 

6.3. 7 Kwaliteiten en Mogelijkheden 
In stap 1 wordt het gehele gebouw geanalyseerd. Er moet achtergrond informatie van het gebouw gewonnen 
worden en vervolgens moet de algehele staat verder verdiept worden. Het is belangrijk dat men het gebouw in 
de vingers krijgt en aanvoelt welke elementen van belang zijn bij een transformatie. Hoe minder aan een huidig 
gebouw aangepast hoeft te worden, hoe lager de uiteindelijke kosten zijn. Nu volgen enkele belangrijke punten 
die uit de analyse zijn gebleken en belangrijk zijn voor een herbestemming. 
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6.3. 7.1 Algehele indruk 

Het gebouw bestaat uit drie delen die goed met elkaar samenwerken. Een middengedeelte met algemene func
ties en twee zijbeuken waar momenteel de kantoren zijn gevestigd. De zijbeuken zijn vanaf de begane grand tot 
aan de bovenste verdieping nagenoeg gelijk. De binnenwanden, verlaagde plafonds en installaties zijn volledig te 
verwijderen, waardoor een kaal casco ontstaat die nagenoeg vrij indeelbaar is. De kolommen op een stramien
maat van 4800mm vormen kleine obstakels, maar kunnen ook gebruikt warden bij een mogelijke woonfunctie. 
De vrije indeelbaarheid en de repeterende factor kunnen gezien warden als een kwaliteit bij functieverandering. 
Het gebouw is verouderd, waardoor een herbestemming tot de verbeelding spreekt. 

6.3.7.2 Constructie 
De constructie is gedimensioneerd voor een kantoorfunctie. Bij een verandering in functie zal blijken dat de con
structie overgedimensioneerd is, omdat de veranderlijke belasting voor werken hoger is dan voor wonen. Hier
door ontstaan er mogelijkheden om het gebouw op te toppen wat kan leiden tot een extra kwaliteit. Door de 
huidige dimensionering is het tevens mogelijk om vrijer om te gaan met de indeling van het kantoorgebouw bij 
een functieverandering. 

6.3.7.3 Gevel 
Door de rechtlijnigheid in de gevel heeft het gebouw een duidelijke kantoren uitstraling. De borstweringselemen
ten zijn met haarspelden aan de vloer verbonden en deze verbinding is volgestort met beton. Door de elementen 
te verwijderen ontstaat direct een ander gevelbeeld die de rechtlijnigheid kan verbreken. 

De aluminium kozijnen zijn tijdens de bouw in 1981 geplaatst en daama niet meer gerenoveerd. Hierdoor voelt 
de gevel koud aan. Dit is oak het geval bij de aansluiting met de verdiepingsvloer. Aangezien de vloer doorsteekt 
naar buiten en deze niet voldoende is ge"isoleerd, is hier oak een koudebrug ontstaan. De gehele buitengevel 
voelt hierdoor koud aan, maar aangezien de gevel al volledig is afgeschreven in de afgelopen 25 jaar, is het mo
gelijk om hier iets nieuws toe te passen. Voordeel van de huidige kozijnen is wel dat er mogelijkheden zijn deze 
te openen, een regel voor wonen. 

6.3. 7. 4 Installaties 
Er zijn verschillende installaties in het Hercules gebouw. De lift voldoet nag aan de veiligheidseisen van tegen
woordig en kan bij een herbestemming tot woongebouw volstaan. Electra is aanwezig en kan via verlaagde pla
fonds naar de verschillende woningen gedistribueerd warden, zoals dat nu oak al gebeurd. In de woning moet 
echter een meterkast geplaatst warden, zodat iedere bewoner zijn eigen meters heeft. Hetzelfde geldt voor de OJ 
leidingen; deze lopen momenteel oak al door het huidige kantoorgebouw, maar moeten vertakt warden, zodat 
iedere gebruiker individueel kan regelen en oak zelf aangeslagen warden voor het verbruik. Dit kan makkelijk 
gerealiseerd warden door een warmtemeter te plaatsen in de meterkast. Deze meter meet de warmte door de 
leidingen, waardoor het verbruik per woning gemeten kan warden. 
Waterleidingen kunnen via dezelfde manier gedistribueerd warden, maar zullen volledig aangelegd dienen te 
warden. In kantoren heb je namelijk vaak te maken met gemeenschappelijke toiletgroepen, maar bij kwaliteits
woningen is het een vereiste deze ruimtes in de eigen woning te realiseren. 

6.3.7.5 Buitenruimte 
Er is voldoende parkeergelegenheid rand het terrein. Dit zorgt ervoor dat volstaan kan warden met enkel de 
kelder. Het parkeergedeelte boven het maaiveld leent zich uitermate om een gemeenschappelijke buitenruimte 
van te maken. Bij de toepassing van wonen zijn namelijk minder parkeerplaatsen nodig, omdat er minder wonin
gen zullen komen dan het huidige aanbod werkplekken. De routing van binnen (restaurant) naar buiten (parkeer
dek) werkt goed, waardoor deze twee ideaal met elkaar verbonden kunnen warden tot een gemeenschappelijk 
gedeelte van het gebouw. 

6.3.7.6 Kwaliteiten 

• Vrije indeelbaarheid • Demontabel 
• Veel repetitie • Voldoende capaciteit liften 

• Voldoende verdiepingshoogte • Vluchtwegen in twee richtingen 

• Gedimensioneerd voor kantoren • Te openen geveldelen 

• Duidelijke uitstraling • Meterkasten geclusterd per verdieping 

• Duidelijke verdeling van gebouwdelen • Goede ligging 

• Elektriciteit in het gehele gebouw aanwe- • Gedateerd dus mogelijkheden tot renova-
zig tie 

• Eigen parkeervoorzieningen 

• Flexibel 
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6.3.7.7 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

6.3.7.8 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Moge/ijkheden 

Optoppen 
Strippen tot het casco 
Vloerdoorbrekingen beperkt mogelijk 
Gevelaanpassingen door verwijderen borstweringselementen 
Gevelaanpassingen door verwijderen standaard kozijnen 
Aanpassingen routing door het gebouw 
Natte groep aanwezig dus doortrekken naar de beuken mogelijk 

Kenmerken Hercules 

Zeer goede ligging gebouw in het bedrijven
terrein Plaspoelpolder 
Goede orientatie gebouw; voorgevel is zuid 
gevel 
Gebouw staat los van de overige bebouwing 
Hoge mate van flexibiliteit van de plattegrond 
Gebouw is volledig te strippen tot aan de 
drager 
Duidelijke ontsluiting 
Voldoende stabiliteit door stijve kernen in het 
gebouw 
Constructie is over gedimensioneerd voor 
kantoren 
Voor een herbestemming naar wonen is de 
constructie volledig over gedimensioneerd 
Optoppen bij functie verandering mogelijk 
Gebouw is volledig afgeschreven en volledig 
gedateerd 
Binnenwanden zijn makkelijk verwijderbaar 
Litten zijn nog functioneel voor de capaciteit 
van het gebouw 
In de huidige structuur zijn er voldoende 
vluchtroutes beschikbaar 
Voldoende parkeervoorzieningen eigen terrein 
Parkeerdek is een op zich zelf staande con
structie met een goede verbinding naar het 
gebouw 
Openbaar Vervoer stopt voor de deur 
Gebied leent zich voor een grootschalige 
transformatie 

Zeer hoge repetitiefactor van de verdiepingen 
Zeer rechtlijnig 
Hoge mate van een horizontale belijning met 
een beperkte verticale belijning (eentonig) 
Standaard raster 
Bouwfysische kwaliteiten van de gevel zijn niet 
meer van deze tijd 
Veel koudebruggen aanwezig 
Beperkte verdiepingshoogte 
Borstweringselementen zijn in het werk ge
stort en dus moeilijk verwijderbaar 
Aluminium kozijnen voldoen niet aan de huidi
ge eisen 
Stookkosten liggen hoog door de slecht kwali
tatieve gevel 
Toiletten zijn verouderd 
Thermisch comfort voldoet niet aan de huidige 
eisen 
Verlaagd plafond zorgt voor een te lage ver
diepingshoogte in de gang gebieden 
Veel overlast door contactgeluid 
Weinig voorzieningen in de directe omgeving 
Druk tijdens werkuren, maar verder een uitge
storven gebied 
Een duidelijk kantoorgebied met een zelfde 
uitstraling 

De mogelijkheden voor herbestemmen van het Hercules gebouw liggen in de over gedimensioneerde constructie. 
De mogelijkheden tot het verwijderen van vloerdelen en geveldelen moeten een bijdrage leveren aan het ver
nieuwde wonen. Omdat het gebouw volledig is afgeschreven en is gedateerd; zijn de mogelijkheden er om het 
gebouw te strippen tot de drager en er iets vernieuwend mee te doen. Naarmate het gebouw zich leent voor 
grootschalige aanpassingen, is een meer extreme herbestemming mogelijk. 
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6.4 Stap 2: Vetwijderen 

Na een eerste analyse is duidelijk geworden welke elementen van het huidige kantoorgebouw geschikt zijn om 
her te gebruiken, maar is ook bekend geworden welke elementen niet meer nodig zijn bij een herbestemming tot 
woonfunctie. Na deze eerste inkadering kan het gebouw gestript worden tot aan de drager met uitzondering van 
de ruimtes die gehandhaafd blijven. Zoals uit de analyse is gebleken voldoet de gevel niet meer aan de huidige 
thermische eisen en is deze volledig afgeschreven. De borstweringselementen die het kantoorgebouw zijn duide
lijke weerspiegeling van een kantoorgebouw geeft dienen verwijderd te worden, net als de raampartijen. De 
interne hoogte van het kantoorgebouw is minimaal. Hierdoor wordt de bestaande afwerkvloer volledig verwijderd. 
Het verwijderen heeft tot gevolg dat uiteindelijk de drager van het kantoorgebouw (vloeren, kolommen, stabili
teitswanden) overeind blijft inclusief elementen die aan de herbestemmingeisen voldoen (verticale stijgpunten, 
gemeenschappelijke ruimtes, installatieruimtes). De elementen die verwijderd worden kunnen vervolgens op de 
tweedehands markt aangeboden worden.44 Na het strippen van het kantoorgebouw kan overgegaan worden tot 
een nieuwe invulling, waardoor een woongebouw ontstaat. 

6.5 Stap 3: Aanpassen 

Voordat overgegaan kan worden tot een herbestemming, moet er eerst een conceptenstudie verricht worden. 
Een kantoorgebouw heeft een duidelijke indeling met een middengang en kantoren aan weerszijden, maar dat is 
meestal niet gewenst bij een woonfunctie. De woning moet kwaliteit uitstralen en ervoor zorgen dat de gewenste 
doelgroep uiteindelijk naar het bedrijventerrein gelokt wordt om daar op een vernieuwde manier te gaan wonen. 
Dit heeft tot gevolg dat het totale beeld van het kantoorgebouw aangepast moet worden en dat een duidelijk 
vernieuwend concept naar voren treedt. 

6.5.1 Routing 
Om te beginnen is de routing en daarbij de beleving naar en door het gebouw een belangrijk punt. Als we den
ken aan een standaard routing zoals een galerij ontsluiting of wederom een middengang ontsluiting, dan blijft de 
benadering van het gebouw vrij onpersoonlijk met als gevolg dat herbestemd wordt van een standaard kantoor
gebouw naar een 'standaard' woongebouw. Op deze manier zou het gebouw niet interessant worden om te wo
nen, omdat het ook nog steeds op een bedrijventerrein staat. De toenadering tot het gebouw moet ook anders 
worden, zodat mensen van buitenaf geprikkeld worden om op een andere manier naar het gebouw te kijken. Het 
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gebouw moet een nieuw imago krijgen en aantrekkelijk zijn om in te wonen, te verblijven en te recreeren. Dit 
heeft ook tot gevolg dat een kritische houding aangenomen dient te worden ten opzichte van de huidige stra
mienmaat en de daarbij horende kolommenstructuur. 
Bij wonen in een kantoorgebouw moet de routing tot gevolg hebben dat men minder het gevoel krijgt van een 
middengang principe en dat de kolommen structuur duidelijk waarneembaar is. Kolommen mogen wel in de ruim
te staan, omdat het refereert naar de oorspronkelijke functie, maar mag niet beeldbepalend zijn. Het concept 
leent zich dan ook om de belevingswaarde in de routing te verbeteren. De routing loopt niet rechtlijnig, maar veel 
meer als een slang door het gebouw. Hierdoor wordt het gevoel van de ruimtes anders benaderd en worden er 
verkeerszones door het gebouw gerealiseerd. Dit heeft direct tot gevolg dater gemeenschappelijke ontmoetings
plekken ontstaan, waardoor de sociale controle verbetert. 
De begane grond zal ook een metamorfose ondergaan. Door de begane grond aan te passen tot een levendige 
plint zullen ook mensen van buitenaf geprikkeld worden om naar het kantoorgebouw te gaan. Hierbij zijn functies 
zoals een winkel, bioscoop, kinderopvang of een cafe denkbaar. Het bedrijventerrein komt van zijn 9-17 cultuur 
af en wordt ook buiten deze tijden levendig om te wonen en te recreeren. Voor de routing is wel bepalend welke 
gedeelte van het gebouw een openbare inrichting krijgen en welke gesloten blijven voor buitenstaanders. Aan
passingen nabij de entree zijn dan ook belangrijk om het woongebouw goed te kunnen laten werken. 

6.5.2 Ruimtelijke beleving 
Naar aanleiding van de vernieuwde routing moet de beleving ook vernieuwend zijn om het woongevoel te cree
ren en van het huidige kantoorgebouw idee af te komen. De beleving wordt al aangepast door de routing, maar 
dit alleen is niet goed genoeg. De manier van wonen en een nieuwe omgeving speelt hierbij ook een belangrijke 
rol. 
Hierdoor wordt gerefereerd naar het idee van Loft Living (zie bijlage II). In een dergelijk kantoorgebouw is wo
nen over twee verdiepingen een ideale manier om gevoel en functioneel met elkaar te koppelen. Een verdieping 
kan gebruikt worden om de woningen te betreden en intern kan het vrij indeelbare woongedeelte van de woning 
bereikt worden. Op belevingsniveau speelt het contact tussen boven - beneden en tussen binnen - buiten een 
essentiele rol om een bepaald gevoel bij wonen in een kantoorgebouw te krijgen. Sociale contacten met je me
debewoners krijgen een grote kans als me woont aan een binnentuin. Door gemeenschappelijke ontmoeting
plaatsen te creeren waar men elkaar kan treffen krijgt de bewoner het gevoel ergens bij te horen en een onder
deel van het kantoorgebouw te worden op een vernieuwende manier. Door de toepassing van atria kan het con
tact tussen boven en beneden extra benadrukt worden. 
Door het toepassen van binnentuinen die tevens dienen als ontmoetingsplaatsen en het contact met buiten, · 
wordt het sociale belevingsniveau van het wonen in een kantoorgebouw optimaal benut met de bewoners. Door 
een verdieping te gebruiken als transportzone om in de woningen te komen en de verdieping daarboven te ge
bruiken als het vrij indeelbare wonen per individu, wordt toch ook aan de eisen en wensen van de bewoners 
gedacht. Om echter het contact tussen deze twee verdiepingen niet verloren te laten gaan, kunnen atria hier 
uitkomst in bieden. Het parkeerdek boven het maaiveld kan ideaal dienen als contactpunt met de binnentuinen 
en een buitentuin. Het onderdek kan als parkeerdek uitgevoerd blijven, maar door toepassing van een buitentuin 
op het bovendek, ontstaat op die manier ook meer beleving tussen binnen en buiten. 

Figuur 41: Loftliving Figuur 42: Binnentuin concept 

6.6 Stap 4: Toevoegen 

Na de diverse aanpassingen om een optimaal gevoel van de ruimtelijkheid en de bijbehorende beleving te krij
gen, moet ook een en ander toegevoegd worden om ook op een kwalitatief hoogwaardige manier te kunnen 
wonen in een kantoorgebouw. Hierbij valt te denken aan het installatieprincipe die voorzien moet zijn van indivi
duele regelbaarheid, een vernieuwde zwevende dekvloer die zorgt voor voldoende koudebrug onderbreking en 
het minimaliseren van contactgeluid en uiteraard de woning zelf. 
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6.6.1 De indeling 
Om te beginnen moet in het huidige kantoorgebouw de indeling van de nieuwe woningen gerealiseerd worden. 
Dit kan volgens de StaalFrameBouw methode. Stalen profielen kunnen op het vloerveld gesteld worden om de 
woningen volgens een vemieuwd principe vorm te geven. De woningen zijn gelegen om de atria om 'wonen aan 
een binnentuin' vorm te geven. Deze eerste invulling van de indeling is noodzakelijk om het concept vorm te 
geven en met de opbouw te beginnen. Het voordeel van StaalframeBouw is dat het frame geplaatst kan worden 
en daar vervolgens nog leidingen in opgenomen kunnen worden. 

6.6.2 Het leidingverloop 
Leidingen door een huidig vloerveld boren is een dure en tijdrovende bezigheid. Een kantoorgebouw heeft een 
leidingnetwerk en deze kan deels gebruikt worden bij een herbestemming. Vooral de toevoer van leidingen kan 
via hetzelfde principe als bij kantoorgebouwen geschieden; leidingen via een leidinggoot boven een verlaagd 
plafond naar de woningen . De routing van de binnentuin is geen verblijfsgebied, waardoor een verlaagd plafond 
toegepast kan worden om de inteme hoogte te minimaliseren. In de woningen komt een meterkast, zodat het 
eigen verbruik per bewoner valt af te lezen. De verticale stijgpunten, verdeelpunten per verdieping en leidinggo
ten kunnen deels hergebruikt worden. Dit geldt voomamelijk voor de elektriciteitsleidingen en de leidingen van de 
centrale verwarming. Waterleidingen lopen bij kantoorgebouwen voornamelijk in de hoofdtransport zone en zijn 
geclusterd boven elkaar. In de kantoorbeuken zijn deze niet waameembaar. Omdat een kwaliteit van wonen een 
eigen keuken en badkamer inhoudt, is distributie van water per woning noodzakelijk. Deze toevoer kan ook via 
de verlaagde plafonds naar de woningen gerealiseerd worden. 
De afvoeren van riolering en mechanische ventilatie zijn vrij fors. De verticale standleidingen worden liever niet 
door het vloerveld geboord vanwege de hoge kostenpost. Deze afvoerleidingen dienen dan ook opgehangen te 
worden aan het huidige vloerveld en verzameld te worden om uiteindelijk op een plaats verticaal gedistribueerd 
te worden. Er is gekozen om een natte unit in de ruimte te plaatsen waar een keuken en badkamer in verwerkt 
zijn (Bijlage III). In deze unit is een sanibroyeur opgenomen (Bijlage IV). Dit is een vermaler die ervoor zorgt dat 
met een kleinere afvoerleiding kan worden volstaan. Hierdoor is ook een horizontale afvoerleiding tot 40 meter 
mogelijk. De afvoerleidingen van de riolering en de mechanische ventilatie kunnen horizontaal langs het vloerveld 
lopen en de natte cellen kunnen hierop aangesloten worden. 
De overige waterleidingen en elektriciteitsleidingen van de woningen kunnen over de vloer gelegd worden en via 
de wanden. De vloer en de wanden worden immers later afgewerkt. 

Figuur 43: Installatieplan Rood: riolering afvoer 
Geel: Mechanische Ventilatie afvoer 

Leidingen langs het vloerveld en verticaal koppelen aan huidig verticaal stijgpunt 

6.6.3 De woning 
Zoals gezegd is het woonconcept wonen op twee verdiepingen. De woningscheidende wanden zijn uitgevoerd 
volgens het StaalFrameBouw principe en heeft iedere woning een eigen natte eel en individuele regelbaarheid 
van het thermische binnencomfort. Het zijn dus zeer kwalitatieve woningen met een gemiddelde oppervlakte van 
100m2

• 

Een extra kwaliteit van wonen is de buitenruimte. Buitenruimte is volgens het huidige bouwbesluit niet verplicht, 
maar vaak wel gewenst. De combinatie buitenruimte, extra woonoppervlak en leidingen langs het huidige vloer
veld heeft geleid tot de ontwikkeling van een aanhangmodule volgens het StaalFrameBouw principe. Deze modu
le wordt geplaatst tegen het huidige vloerveld en is voorzien van de nodige installatie leidingen en zorgt direct 
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voor een buitenruimte. De uitwerking van de module is in de tekening bijlage terug te vinden. Als de module is 
bevestigd kan naar eigen smaak een gevelelement gekozen worden die in de module bevestigd wordt. De gevel
elementen zijn voorzien van ramen en een metselwerk afwerking, maar de verdeling kan zelf gekozen worden. 
De ramen aan de gevel zijn kiepramen, de ramen aan de binnentuin kunnen wel volledig geopend worden voor 
de nodige ventilatie. 
De woning is op de ene verdieping voorzien van de entree, de natte eel en een trap naar boven. Daarbij is er een 
uitkragend deel met zicht op de weg of de gemeenschappelijke buitentuin Op de tweede verdieping ontstaat het 
vrije wonen. Deze verdieping is volledig vrij in te delen met wonen, werken en slapen. Brede harmonicadeuren 
zorgen ervoor dat de volledige gevel opengezet kan worden en dat direct contact met buiten gezocht kan wor
den. De aanhangmodule zorgt daarbij voor de extra buitenruimte en voor nog meer contact met de directe buiten 
omgeving. De invulling kan terug gevonden worden in de bijlagen met tekeningen. 

6.7 Stap 5: Afwerking 

De huidige kantoorvloer voldoet niet aan de eisen omtrent koudebrug onderbreking en contactgeluid. Bij een 
woningscheidende vloer is het belangrijk dat deze voldoende ge'isoleerd is. Als de leidingen over het verouderde 
vloerveld zijn gelegd, kan de isolatielaag en de afwerklaag aangebracht worden . Dit zwevende dekvloer principe 
zorgt voor voldoende isolatie van de constructie en beperkt het contactgeluid tussen de woningen. 

De aanhangmodule kan afgewerkt worden door het plaatsen van het gevelelement, de valbeveiliging en de invul
ling van de buitenruimte. De leidingen die in de module zijn opgenomen en aan weerzijden uitsteken moeten 
vervolgens aangesloten worden op de leidingen die langs het huidige vloerveld lopen. 
De wanden van StaalFrameBouw kunnen volgens de methode afgewerkt worden met brandwerende beplating en 
naar eigen invulling van een kleur voorzien. 
De binnentuinen kunnen ingericht worden en uiteindelijk kan wonen in een kantoorgebouw op een bedrijventer
rein gerealiseerd worden. 

6.8 Conclusie / Terugkoppeling werking AVATAR 

Aan de hand van het stappenplan kan geconcludeerd worden dat alle stappen noodzakelijk zijn om kwalitatieve 
woningen te realiseren. AVATAR gaat in op een vijftal stappen: Analyseren, Verwijderen, Aanpassen, Toevoegen 
en AfweRken. Door AVATAR te toetsen in case study Plaspoelpolder komen verschillende kenmerken van het 
structureel leegstaande kantoorgebouw aan het licht. 

Analyseren: 

Verwijderen: 

Aanpassen: 

Bij het analyseren van een leegstaand kantoorgebouw zijn een paar kenmerken belangrijk. Een 
algemene analyse van het uiterlijk en de bedoelingen van de architect zorgen ervoor dat het 
gebouw duidelijk wordt. De kracht voor een herbestemming valt echter te zoeken bij de over
dimensionering van de constructie. Indien dit het geval is, is transformatie vaak goed mogelijk 
als ook de verdiepingshoogte aan de gestelde eisen voldoet. Vaak gaat het om verouderde kan
toorgebouwen die vaak rechtlijnigheid zijn. Als dit geldt voor de gevel, kan deze verwijderd 
worden. Hier geldt echter wel voor dat ieder gebouw anders is. Mocht de gevel meer te bieden 
hebben en juist interessant zijn bij een herbestemming, dan moet deze gehandhaafd blijven. 
De installaties vormen het grootste probleem bij een herbestemming. De leidingen lopen ty
pisch voor kantoorgebouwen, waardoor duidelijk moet worden hoe het vernieuwde leidingsys
teem aangesloten kan worden op het huidige. Kantoorgebouwen hebben een toevoer van elek
triciteit, water en O/; maar de distributie van leidingen is typisch voor kantoorgebruik. 

In deze case is ervoor gekozen om het gebouw te strippen tot de drager. De gevel hoeft niet 
verwijderd te worden als aan de thermische eisen wordt voldaan, maar in dit geval is deze 
rechtlijnig en niet geschikt voor een woonfunctie. De afwerkvloer dient wel altijd verwijderd te 
worden. Hierdoor kan een zwevende dekvloer toegepast worden die helpt tegen contactgeluid 
en voor koudebrugonderbreking. De leidingen kunnen over het vloerveld gelegd worden voor
dat de nieuwe afwerkvloer aangebracht wordt. 

Door deze stap wordt van de oorspronkelijke functie afgeweken. Per functieverandering moet 
het concept bepalen in hoeverre de huidige structuur aangepast dient te worden. In het geval 
van wonen is het aanpassen van de belevingswaarde en sociale controle die daar mee gepaard 
gaan belangrijk. 
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Toevoegen: 

Afwerking: 

De StaalFrameBouw methode in combinatie met de aanhangmodule zorgen voor de indeling 
van woningen. Door de toevoeging van de module ontstaat er binnen meer ruimte en kan een 
buitenruimte op de module gerealiseerd warden. Leidingen zijn duur om door de huidige vloer 
te boren, waardoor deze horizontaal gedistribueerd kunnen warden in de module. 

De afwerking is geheel persoonlijk voor de nieuwe gebruiker. Door eerst bovenstaande stappen 
uit te voeren zijn de kwaliteiten en de mogelijkheden van het kantoorgebouw bekend gewor
den. Hierdoor is in beeld gebracht hoe een flexibele plattegrond tot stand kan komen, zodat de 
nieuwe gebruiker naar eigen smaak kan afwerken. De vrije indeelbaarheid op de verdiepings
vloer zorgt voor een eigen invulling van werken, wonen, slapen en recreeren. 

De volgorde van de stappen staat vast; na het analyseren kunnen de goede en de minder goede kenmerken 
ingekaderd warden, waardoor een duidelijk beeld van het huidige kantoorgebouw ontstaat. Daarnaast kunnen de 
eisen en wensen van de toekomstige bewoners meegenomen in het concept. Hierdoor ontstaat een programma 
van eisen en wordt gekeken hoe de kenmerken van het kantoorgebouw verwijderd, aangepast of toegevoegd 
kunnen warden om aan deze eisen te voldoen. 
Uiteindelijk ontstaat een nieuwe, kwalitatieve, vrij indeelbare manier van wonen in een sociale gemeenschap in 
een kantoorgebouw op een bedrijventerrein. Als meerdere kantoorgebouwen op dezelfde manier getransfor
meerd warden kan de transformatie niet alleen op gebouwniveau, maar oak op gebiedsniveau verder doorge
voerd warden, zodat een nieuwe manier van wonen ontstaat. 
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7 Conclusies en Aanbevelingen 

Dit onderzoek richtte zich op de structureel leegstaande kantoorgebouwen op bedrijventerreinen die onderhevig 
zijn aan verpaupering en verloedering. Het doel van deze studie is het ontwikkelen van een gestructureerd stap
penplan, dat universeel toepasbaar is bij het transformeren van kantoorgebouwen naar een woonfunctie. Om dit 
doel te bereiken is er een antwoord gezocht op de volgende vragen: 

• Welk type kantoorgebouwen staan structureel leeg? 
• Welke doelgroep zou in deze gebouwen kunnen en willen wonen, en wat zijn hun behoeftes? 
• Hoe kan het aanbod en de vraag gekoppeld worden? Wat zijn de grootste verschillen tussen het 

werken en het wonen? 
• Op welke manier kan een kantoorgebouw getransformeerd worden? 

Om een duidelijk visueel overzicht te krijgen tussen de verschillen van werken en wonen is er beeldonderzoek 
uitgevoerd. Naast dit beeldonderzoek zijn praktijkvoorbeelden en literatuur bestudeerd. De koppeling tussen 
vraag en aanbod zijn beantwoord, net als de manier om een kantoorgebouw te transformeren. Tot slot is een 
case study verricht om te onderzoeken of het transformeren van een kantoorpand in de praktijk ook haalbaar is 
met behulp van het uitgewerkte stappenplan. 

7 .1.1 Onderzoek 
Aan de ene kant is er relatief veel vraag naar starterswoningen. De opbouw van de populatie woningzoekenden is 
veranderd. Onder andere door emancipatie, de toename van het aantal scheidingen en, mede daardoor, groei 
van alleenstaande huishoudens is er meer vraag naar woningen voor die doelgroep. Door stagnering van de 
doorstroming op de woningmarkt blijft het probleem bestaan zonder dater een oplossing voor handen is. 
Aan de andere kant staan veel verouderderde kantoorgebouwen leeg. Deze zijn overgedimensioneerd met een 
standaard constructie bestaande uit kolommen, vloeren en stabiliteitswanden in een standaard stramienmaat. Dit 
type stamt uit de jaren zestig - tachtig en zijn terug te vinden op bedrijventerreinen. 
Om de doorstroming te verbeteren introduceert dit onderzoek een nieuwe manier van wonen door verouderde 
kantoorgebouwen een nieuwe functie te geven. Niet iedere doelgroep wil wonen in een kantoorgebouw op een 
bedrijventerrein. Daardoor vraagt deze herbestemming om een rigoureuze aanpak, zodat het voorzieningenni
veau wordt verbeterd en de bewoners zich kunnen onderscheiden in een nieuwe verstedelijking. Er is gekozen 
voor de zogenaamde yuppen, een doelgroep die veel werkt en zich graag willen onderscheiden van de massa. 
Wonen in een kantoorgebouw biedt perspectieven als er een kwalitatieve meerwaarde is ten opzichte van wonen 
in een standaard appartementencomplex. Het kantoorgebouw moet getransformeerd worden tot woongebouw en 
daarbij is het aanpassen van het belevingsniveau een belangrijk issue. 

Om de verschillen tussen werken en wonen te visualiseren is een beeldmap gegenereerd op verschillende ni
veaus. De beeldmap is terug te vinden in Hoofdstuk 5. Een belangrijk verschil is dat een kantoorgebouw op een 
bedrijventerrein goed bereikbaar moet zijn en nabij invalswegen moet liggen. Het gebouw zelf moet een goede 
doorstroming hebben en de werknemers werken in onpersoonlijke vertrekken met meerdere personen bij elkaar. 
Bij wonen is het eigen woonvertrek belangrijk. De woning is naar eigen smaak in te richten en straalt geborgen
heid en individualiteit uit. Het gebouw zelf is minder belangrijk, ondanks de routing bepalend is voor het sociale 
karakter in het gebouw. Het gebied is niet heel belangrijk, behalve dater voldoende voorzieningen in de buurt 
moeten zijn. Om een kantoorgebouw te transformeren tot wooneenheden zijn stevige ingrepen nodig. Dit vraagt 
om een goed gestructureerd stappenplan. 

7.1.2 Het AVATAR model 

Gebied - Gebouw - Vertrek 
Werk en 
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In dit onderzoek is een stappenplan ontwikkeld. Dit model, genaamd AVATAR, zorgt ervoor dat een structureel 
leegstaand kantoorgebouw door een vijftal stappen herbestemd kan worden tot een goed woongebouw. De vijf 
stappen zijn: Analyseren, Verwijderen, Aanpassen, Toevoegen en Afwerken. Bij het doorlopen van deze stappen 
krijgt men het gebouw in de vingers en wordt op een gestructureerde wijze het kantoorgebouw herbestemd. Dit 
komt vooral in de eerste stap tot zijn recht, waarbij een structureel leegstaand kantoorgebouw wordt geanaly
seerd. Hieruit komt naar voren welke elementen aan vervanging toe zijn bij een transformatie, welke verwijderd 
dienen te worden en welke toegevoegd moeten worden om kwalitatieve woningen te realiseren. 

Door AVATAR te toetsen op een case study Plaspoelpolder kan geconcludeerd worden dat alle stappen noodzake
lijk zijn om kwalitatieve woningen te realiseren. 
Bij het analyseren is het van belang om zowel de kwaliteiten van het huidige gebouw als de mogelijkheden die 
het gebouw biedt in kaart te brengen. Uit het onderzoek is gebleken dat veel kantoorgebouwen die structureel 
leegstaan in de jaren tachtig zijn gebouwd. Doordat toen strengere veiligheidseisen golden, zijn veel gebouwen 
overgedimensioneerd wat perspectieven biedt bij de herbestemming. Door een goede analyse van het totaal
beeld, de bouwtechnische staat en de huidige staat van de installaties, ontstaat een goede eerste indruk van het 
leegstaande kantoorgebouw. 

Bij een goede analyse kan het gebouw gestructureerd gestript worden tot de drager, waarbij de goede elementen 
overeind blijven. Opvallend is dat veel eisen in het bouwbesluit van kantoren aan te passen zijn, zodat ze voldoen 
aan de eisen voor woongebouwen. De verdiepingshoogte is een woningeis waar niet van afgeweken kan worden. 
Bij aanpassingen moet ook gedacht worden aan het belevingsniveau. Een kantoorgebouw is veel onpersoonlijker 
dan een woongebouw, waardoor het belevingsniveau een opknapbeurt moet ondergaan. 
In de stap Toevoegen is een 'slimme' aanhangmodule gebaseerd op StaalFrameBouw ontwikkeld. Deze creeert 
extra binnenruimte en buitenruimte. Dit 'plug and play' concept zorgt ervoor dat er op eenvoudige wijze een 
nieuw gevelbeeld ontstaat. Deze module is toepasbaar op veel voorkomende typen kantoorgebouwen. De leidin
gen kunnen in de module opgenomen worden. Een voordeel hiervan is dat boren in het huidige vloerveld verme
den kan worden doordat de afvoerleidingen de aanhangmodule kunnen. 

Alie stappen van AVATAR zijn noodzakelijk om een totaal beeld van het gebouw te krijgen en de mogelijkheden 
in te kaderen. De case study heeft geleerd dat de verschillende invalshoeken belangrijk zijn om op verschillende 
niveaus gestructureerde stappen te ondernemen. 
AVATAR richt zich voornamelijk in dit onderzoek op een enkel kantoorgebouw. Om meer vergelijkingsmateriaal te 
hebben is het noodzakelijk om het model zowel op meerdere kantoorgebouwen als bedrijventerreinen te toetsen 
en toe te passen. Daarbij is het belangrijk om naar het totaalplaatje van het gebied, gebouw en vertrek te kijken. 
Een transformatie van bedrijventerreinen is enkel mogelijk als het gebied zich ontwikkeld tot een vernieuwde 
verstedelijking waar men graag woont. AVATAR helpt bij een goede basis, maar behoeft verdere uitwerking. 

7.1.3 Aanbeveling 
AVATAR brengt meer keuzemogelijkheden met zich mee om specifieker en gerichter met een transformatie om te 
gaan. Het AVATAR model kan breder getrokken worden en kan na nader onderzoek ook toepasbaar zijn bij trans
formaties naar andere functies dan de woonfunctie, andere kantoorgebouwen en andere bedrijventerreinen. Uit 
onderzoek is gebleken dat AVATAR ervoor zorgt dat een goed totaalbeeld van het kantoorgebouw ontstaat, maar 
deze ook zeer algemeen is. Een verdere verdieping kan ertoe leiden dat er minder keuze vrijheden zijn, waardoor 
directer en specifieker getransformeerd kan worden naar een andere functie. 

Dit onderzoek levert uiteindelijk een handreiking om de leegstand van kantoorgebouwen terug te dringen en de 
discrepantie tussen vraag en aanbod te verkleinen door de toepassing van een gestructureerd stappenplan. 
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B Bijlagen 

B.I Bedrijventerrein Plaspoelpolder 

De structurele leegstand van verouderde kantoorgebouwen is duidelijk waar te nemen op bedrijventerrein 
Plaspoelpolder. Verpaupering en verloedering van het gebied zorgt ervoor dat het gehele gebied steeds meer 
verloedert en overal zijn borden met "Te Huur" waarneembaar, waardoor iedereen die door het gebied wandelt 
een duidelijk beeld krijgt van de leegstand. 
Plaspoelpolder bestaat al ruim 50 jaar. In die 50 jaar is er veel gebeurd met Plaspoelpolder waar eerst dieper op 
in wordt gegaan. Vervolgens zal het huidige gebied geanalyseerd warden, waarbij het belangrijk is om aan te 
tonen hoeveel er daadwerkelijk leegstaat en in hoeverre het mogelijk is om het gehele gebied te transformeren 
naar een vernieuwde verstedelijking. Hierdoor wordt aangetoond dat het bedrijventerrein een goed beeld geeft 
voor de case study. 
Uiteindelijk zal het archetype kantoorgebouw nader onder de loep warden genomen. Dit kantoorgebouw zal 
nader uitgewerkt warden middels de AVATAR methode en zal getransformeerd warden. 

B.1.1 Ontwikkeling Plaspoelpolder 
Plaspoelpolder is in 1953 ontstaan door een 
samenwerkingsverband tussen bedrijven uit Rijswijk en 
Den Haag. 1 Voor bedrijven die uit de stad willen of moeten, 
is het industrieterrein Plaspoelpolder een aantrekkelijk 
alternatief dankzij de ligging in de onmiddellijke nabijheid 
van de stad. Hierdoor konden bedrijven hun binding met 
de stad grotendeels behouden en konden de Haagse 
arbeiders hun banen behouden. 
Het industrieschap gaat meteen na de oprichting 
voortvarend van start. De benodigde gronden warden 
aangekocht en er wordt begonnen met het bouwrijp maken 
van het nu circa 95 hectaren grate terrein. Eind 1955 kan 
al de eerste paal geslagen warden voor de te bouwen 
industrieflats, een soort voorloper van het tegenwoordige 
bedrijfsverzamelgebouw. Het eerste bedrijf opent zijn 
deuren in 1956. Het is de melkfabrikant en --distributeur 
Van Grieken BV, die zich aan de Loosduinseweg in Den 
Haag niet meer kon handhaven door de overlast die het 

Figuur I: Melkfabrikant van Grieken BV bedrijf daar voor de omwonenden veroorzaakt. 
Van het begin af aan is het de bedoeling dat de 

Plaspoelpolder een 'schoon' industrieterrein wordt met een representatieve uitstraling. Zwaar vervuilende en 
anderszins overlast veroorzakende of gevaarlijke industrie is in principe niet welkom. Onder veel Haagse 
ondernemers heerst aanvankelijk de mening dat het terrein, vanuit Haags oogpunt, gelegen is aan de verre kant 
van Rijswijk. Doordat werknemers dan ver zouden moeten reizen, loopt het niet meteen storm op de 
Plaspoelpolder. De omslag komt eind jaren vijftig, begin jaren zestig, als aansprekende bedrijven als Shell, Kodak, 
Agfa en Martini op het terrein neerstrijken. Het spreekwoordelijke hek is dan van de dam en reeds in 1963 
verdienen 3.000 mensen hun brood op het industrieterrein Plaspoelpolder. 
Met de opkomst van het gemotoriseerd vervoer in de jaren zestig en zeventig verandert het aanvankelijke 
locatienadeel in een ijzersterk voordeel. Geleidelijk breekt ook bij Haagse ondernemers het inzicht door het dat 
industrieterrein eigenlijk veel beter bereikbaar is dan de stadswijken van Den Haag zelf. Dit geldt vooral voor 
bedrijven die zich niet beperken tot de Haagse markt, maar op regionaal of bovenregionaal schaalniveau actief 
zijn. Als de groei van het aantal op het terrein gevestigde ondernemingen doorzet en het aantal arbeidsplaatsen 
eind jaren zeventig, begin tachtig richting de tien- a vijftienduizend gaat, dreigt de wal het schip echter te keren. 
De Plaspoelpolder genereert dan inmiddels zoveel verkeer, dat de congestie en overlast op de toevoerwegen door 
Rijswijk onacceptabele vormen aannemen. Er wordt dan al jarenlang vruchteloos gesteggeld over doortrekking 
van de A4 vanaf knooppunt Ypenburg naar Rijswijk en verder richting Delft en de Beneluxtunnel. Het is 
uiteindelijk mede te danken aan een gezamenlijke financiele bijdrage van het Industrieschap Plaspoelpolder, de 
gemeente Rijswijk en het bedrijfsleven dat het, voor het industrieterrein zo belangrijke, eerste deel tot aan de 
Prinses Beatrixlaan wordt aangelegd. Midden jaren tachtig krijgt het industrieterrein daarmee eindelijk 

1 Het industrieschap Plaspoelpolder, 50 jaar industrieschap Plaspoelpolder; Van broedplaats voor Haagse ondememingen tot 
economische spit van een rcmdstedelijke agglomeratie, 2003 
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rechtstreeks toegang tot het snelwegennet. Opwaardering van de bereikbaarheid per openbaar vervoer laat 
langer op zich wachten. Pas op 4 januari 1999 wordt het terrein aangesloten op het tramfijnennetwerk van de 
HTM (Haagse Tram Maatschappij). Lijn 17 rijdt vanaf die dag van station Den Haag CS via station Den Haag HS 
naar de Volmerlaan in de Rijswijkse Plaspoelpolder en vervolgens naar NS station Rijswijk, winkelcentrum In den 
Bogaard en tenslotte de nieuwe Haagse VINEX locatie Wateringse Veld. 

Fiquur II: Plaspoelpolder 

Door de jaren heen ondergaat de Plaspoelpolder langzaam maar 
zeker een transformatie van schoon industrieterrein naar 
kantorenlocatie. Een belangrijke gebeurtenis is de overeenkomst 
die het industrieschap in 1972 sluit met het Europees 
Octrooibureau. Niet alleen warden hierdoor ettelijke honderden 
'kantoorbanen' toegevoegd op het terrein, in de Plaspoelpolder 
komt oak nag eens het op dat moment hoogste kantoorgebouw 
van de Haagse regio te staan. Hoewel het industrieschap heeft 
getracht om een zeker evenwicht te bewaren tussen industriele- en 
kantooractiviteiten, slaat de balans uiteindelijk toch door naar de 
kantoren. Al in het najaar van 1991 ziet het industrieschap zich 
genoodzaakt om de ANWB te vragen op wegwijzers het pictogram 
voor industriegebieden (de bekende fabriekshallen met 
schoorsteen en rookpluim) te vervangen door het pictogram voor 
'kantorenpark'. Dit is geen overbodige actie. Anno 2003 kan nag 
maar 11 % van het aantal op het terrein gevestigde bedrijven 
warden aangemerkt als industriele onderneming. Ruim 35% van 

de bedrijven houdt zich bezig met zakefijke dienstverlening en/ of onroerend goed. Het terrein wordt vandaag de 
dag nag zelden aangeduid met de term 'industrieterrein', maar des te vaker met 'bedrijventerrein' of zelfs 
'kantorenpark'. 
In het begin van de jaren negentig geniet de Plaspoelpolder een brede naamsbekendheid en waarderen de 
gevestigde bedrijven en kantoren het terrein in meerderheid positief. 'Onderhuids' krijgt het terrein echter te 
kampen met de eerste symptomen van veroudering. De economische vitaliteit en de duurzaamheid van het 
terrein komen onder druk te staan. De concurrentie van nieuwe kantoorlocaties binnen de regio, in Zoeterrneer 
en het centrum van Den Haag, wordt steeds meer gevoeld. De eerste leegstand van kantoorruimte, vaak het 
begin van een neerwaartse spiraal als daarmee oak onderhoud achterwege blijft, doet zich voor: tijdens een 
workshop over de herontwikkeling van de Plaspoelpolder wordt in het najaar van 1995 leegstand vastgesteld in 
21 kantoorpanden. De diagnose luidt dat veel panden lijden onder economische veroudering. Met name de 
grootschalige verzamelgebouwen, waarvan er in Plaspoelpolder veel te vinden zijn, liggen vanwege hun mono 
functionaliteit steeds slechter in de markt. 
Tot op de dag van vandaag is er nag steeds veel leegstand waar te nemen. Doordat het vooral om de verouderde 
kantoorgebouwen gaat, waarbij het moeifijk is een nieuwe huurder te vinden; leent het gebied zich uitermate 
voor een nieuwe invulling. Het doel moet zijn om de verouderde gebouwen op het verouderde gebied nieuw 
leven in te blazen, desnoods door een rigoureuze herbestemming. 

B.I.11 De locatie 
Om een duidelijk beeld te krijgen van Plaspoelpolder is hieronder de kaart van het gebied gesitueerd. Het gebied 
is onderverdeeld in blokken, zodat de beschrijvingen naar het betreffende blok gekoppeld kunnen warden. In dit 
gedeelte zal een duidelijke beeldvorming van het gebied behandeld warden. Hierbij komen zaken aan bod, zoals 
de gevestigde bedrijven, de leegstand, de verkeersmogelijkheden, groen en water, etc. 2 

Figuur III: Blokkenschema Plaspoelpolder 

2 Gaag, Stef van der, Vademecum bedrijventerreinen, 2004 
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B.I.III Verkeerssituatie 
Het terrein ligt direct aan de A4. De Diepenhorstlaan sluit direct aan op de snelweg. De belangrijkste routes over 
het terrein zijn naast de Diepenhorstlaan de Verrijn Stuartlaan, de Volmerlaan, de Visseringlaan, de Lange 
Kleiweg, de Polakweg, de Veraartlaan, De Burgemeester Elsenlaan en de Treubstraat. 

De hoofdstructuur voor langzaam verkeer loopt via 
de belangrijkste wegen voor autoverkeer. Er zijn 
geen solitaire fietsroutes. Het bedrijventerrein 
wordt bereikt via de Sir Winston Churchillaan. Er is 
geen duidelijke fietsstructuur op het terrein. 
Fietsvoorzieningen zijn aanwezig langs de Lange 
Kleiweg, Volmerlaan, Diepenhorstlaan en 
Burgemeester Elsenlaan. Daarnaast is in het 
verkeers- en vervoerplan Rijswijk een hoge 
omrijdfactor voor de fiets via bedrijventerrein 
Plaspoelpolder. 
Het openbaar vervoer bestaat uit trein, tram en 
bus. Het station Rijswijk ligt op redelijk korte 
afstand van Plaspoelpolder. Verder wordt 
Plaspoelpolder aangedaan door de tram (lijn 17, 
6x per uur) en de bus (lijn 33, 2x per uur). De 
tramlijn loopt via de route Volmerlaan 
Visseringlaan - Veraartlaan - Burgemeester 
Elsenlaan. De Verrijn Stuartlaan vormt de 

Figuur IV: stratenplan belangrijkste busroute. De tramlijn ten oosten van 
het Rijn Schiekanaal heeft op dit moment weinig 

betekenis voor Plaspoelpolder, vanwege het ontbreken van een directe verbinding. 
Het goederenvervoer bestaat voornamelijk uit wegverkeer, via hoofdstructuur auto vooral richting snelweg, 
orientatie werknemers zowel richting Rijswijk / Den Haag als richting station en snelweg. Huidige knelpunten zijn 
filevorming en doorgaand verkeer. 

Figuur VI: Vervoerstypen op Plaspoelpolder Figuur V: Verkeersknooppunten Plaspoelpolder 

B.I.IV Structuur 

' 

111 I 
111 I 

II I 

' . ' 
Strokenstructuur GMditr\Jctuur 
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Plaspoelpolder is een gemengd bedrijventerrein. Grid- en strokenstructuren zijn veel voorkomende typen in deze 
gebieden. 
Op de situatie tekening geven de gekleurde lijnen de structuur aan van het gebied. De stroken zijn duidelijk 
zichtbaar, maar de structuur heeft ook veel weg van een gridstructuur. Hierdoor kan gesteld warden dat het om 
een combinatie van deze twee gaat. Deze combinatie komt veel voor bij bedrijventerreinen. Het is duidelijk dat 
Plaspoelpolder is verdeeld in verschillende blokken. In Figuur III zijn de blokken voorzien van een nummering. 
Hier is duidelijk de blokken structuur waarneembaar. 

. ' 
Figuur VII: Structuur Plaspoelpolder 

B.I.V Verkavelingsprincipe 
Op een gemengd bedrijventerrein komt de rug-aan-rug-structuur het meest voor. 
Hieronder een fragment uit Plaspoelpolder. Het gebied is onderverdeeld volgens een strokenstructuur. Hiernaast 
is een strook met kavels te zien. De verschillende kleuren zijn de verschillende kavels. Hierdoor is te zien dat de 
kavels rug-aan-rug liggen met ten minste een kant georienteerd naar de weg. 

Stroken verkaveling 

B.I.VI Ontsluiting 
De ontsluiting is vanzelfsprekend verbonden aan de structuur van het gebied. Zoals eerder gesteld is het gebied 
een combinatie van een grid- en strokensysteem. 
Plaspoelpolder is beperkt bereikbaar. Er is slechts een toegangsweg vanaf de snelweg. Verder is het gebied in 
totaal met 4 ingangen/ uitgangen ontsloten. Het ontsluitingsprincipe heeft dus niet direct vanaf iedere strook een 
ontsluiting, maar kan wel ingekaderd warden als een ontsluiting van een strokensysteem. 

Figuur VIII: Ontsluiting 
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B.I.VII Groen en water 
Plaspoelpolder is duidelijk ingedeeld met water en groen als een infrastructuur park. Er zijn twee hoofdassen van 
wegen die door het gebied kruizen. Deze wegen zijn eenrichtingsverkeer en gescheiden door groen stroken met 
een sloot in het midden. 
Langs de snelweg is een groenstrook aangelegd die het gebied moet scheiden van de snelweg. Aan de 
centrumzijde zijn meerdere groenparken aangelegd. 

lnl structti ur· perk 

Figuur IX: Groen en Water 

B.I.VIII Randen 

Plaspoelpolder is een op zichzelf staand gebied en heeft aan weerskanten verschillende randen die de overgang 
naar de omsluitende omgeving situeren. 
Aan de zuidzijde loopt de snelweg A4. Visueel zijn de kantoorgebouwen losgekoppeld van de snelweg door de 
aanleg van een groenzone tussen deze zones. Hierdoor lijken de kantoorgebouwen boven de boven uit te groeien 
vanaf de snelweg. 
Aan de westzijde ligt een woongebied. Het woongebied en het bedrijventerrein wordt gescheiden door de 
spoorbaan. De bebouwing staat op gepaste afstand, waardoor er geen hinder wordt ondervonden van het 
spoortraject. 
Aan de noordzijde bevindt zich eveneens een woongebied. Hiertussen zit een tweebaansweg die voor de nodige 
scheiding zorgt. Daarbij ligt er nog een smalle sloot tussen de weg en het bedrijventerrein voor de nodige 
afstand. 
De oostzijde is voorzien van een brede vaargeul. 

Figuur X: Randen 
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B.I.IX Zonering en Clustering 

Figure XI : Blokl<enschema Flguur XII: Verschillende bedrijven 

Plaspoelpolder heet momenteel Businesspark Plaspoelpolder. Dat is onder andere om aan te geven dat het om 
een gemengd bedrijventerrein gaat. Gemengd in de zin dat er een mix aanwezig is die varieert van internationaal 
tot lokaal werkende bedrijven en ondernemingen, maar ook gemengd in de zin dat kantoren en bedrijfsobjecten 
hier naast elkaar voorkomen. Op het terrein is de secundaire, de tertiaire als ook de quartaire sector ruimschoots 
vertegenwoordigt. Bovendien zijn er enkele onderwijsinstellingen en publieksgerichte voorzieningen aanwezig 
zoals de onderwijsfuncties HTS (104) en VMBO (406), een postkantoor (302) en de in aanbouw zijnde bibliotheek 
(104). 
Kantoren zijn veel talrijker aanwezig dan bedrijfsgebouwen. De wanden langs de verkeersassen worden praktisch 
geheel gevormd door kantoorgebouwen. Ze varieren in hoogte rond over het algemeen tussen de 3 en 6 
bouwlagen. Er zijn enkele kenmerkende gebouwen: Europees Patent Office EPO (201), Haagsche Courant (202) 
en Shell (102). Ook de evenementenhal Darling Market (103) is een bekend object, en het Grand Winston Hotel 
zal dat na de recente opening allicht snel worden. Allemaal liggen ze dus aan de randen van het gebied dat als 
Businesspark wordt aangeduid. 
Op Plaspoelpolder ontbreken detailhandel en persoonlijke dienstverlening praktisch geheel. Niet zo zeer omdat er 
geen vraag naar zou zijn, maar vooral omdat dit beleidsmatig steeds is tegengehouden. Kleinschalige 
uitzonderingen zijn er wel, zoals een restaurant (511), een bakkerij / broodjeszaak (504) en een outlet die aan 
een groothandel gekoppeld is (502). 
Het Businesspark Plaspoelpolder is met recht een werkgebied te noemen. Er gebeurt nauweHjks iets anders, en er 
gebeurt nauwelijks iets buiten de gangbare kantooruren. De openbare ruimte is een combinatie van 
verkeersruimte (vooral rijdende en stilstaande motorvoertuigen, Openbaar Vervoer en langzaam verkeer) en wat 
groen. 
Grofweg kan de Plaspoelpolder op grond van het bovenstaande ingedeeld worden in vijf zones: 

• Zone 1 (101 t/m 104): de spoorzone. Een sterk gemengd gebied met sterke, stabiele spelers. Zij 
investeren zelf in hun vastgoed en voelen zich relatief sterk verbonden met de Plaspoelpolder en 
Rijswijk. 

• Zone 2 (201 t/m 202): de A4-zone oost. Twee grootschalige kavels die gebruikt worden door 
kantoorgebonden partijen die niet snel zullen vertrekken. Dat brengen zij onder andere tot uitdrukking 
door herontwikkeling en hoogniveau renovatie. 

• Zone 3 (301 t/m 305): de Landtong en omgeving. Behalve het gebied dat als de Landtong zelf wordt 
aangeduid (303 en 304), betreft: het twee gemengde blokken (301 en 302) en een blok met diverse 
kantoren (305). 

• Zone 4 (401 t/m 406): de zone Treubstraat - Churchillaan. Een lappendeken van functies en 
verschijningsvormen aan een op zich uitnodigende en sterke laan. De scheidslijn tussen de 
woonbebouwing van Rijswijk en de bedrijfsbebouwing van de Plaspoelpolder is steeds minder helder. 

• Zone 5 (501 t/m 517): een moza·iek van kantoren en bedrijfsgebouwen die allemaal klein of 
middelgroot zijn. Weinig eenheid in functie of verschijningsvorm. Smalle zijstraten. Brede hoofdassen 
met volop ruimte voor alle vervoerswijzen. In het profiel van de hoofdassen ook openbaar groen en 
water. Op de andere wegen en straten alleen ruimte voor verkeer. 
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B.II Loft Living 

B.11.1 Loft 
Een loft is een grote woning die doorgaans uit een ruimte bestaat die de bewoner naar eigen inzicht kan indelen. 
In die zin lijkt het principe op een studio met dien verstande dat een studio veel kleiner is. Lofts worden vaak 
multifunctioneel gebruikt door wonen en werken te combineren. Lofts zijn te vinden in voormalige industriele 
gebouwen, fabriekshallen, pakhuizen, et cetera, die voor bewoning geschikt zijn gemaakt. Het is in oude centra 
van grote steden een populaire, zij het geen goedkope, manier van wonen. 

B.11.11 Definitie 
Er bestaat geen consensus over wat een loft precies is. Sommigen vinden dat het begrip alleen verwijst naar 
fabrieken en pakhuizen die zijn omgebouwd tot woningen. Karakteristiek zijn dan de hoge woonruimte met grote 
ramen, steunbalken of kolommen die de vloeren en het dak dragen en houten of betonnen vloeren. De 
voormalige functie van het gebouw is doorgaans nog zichtbaar. 
Projectontwikkelaars menen echter dat loft slaat op alle appartementen die voldoen aan bepaalde 
ontwerpprincipes, zoals open ruimte, grote ramen, karakteristieke uitstraling en een stedelijke omgeving. Dit kan 
net zo goed een nieuwbouwproject zijn als een oude fabriekshal. 
Als deze discrepantie iets aantoont, dan is het wel dat lofts gewild onroerend goed zijn en een appartement meer 
kan opleveren als het het predikaat 'loft' kan dragen. Om de 'echte' lofts van de 'nep'-lofts te onderscheiden is 
een nieuwe, vooral in Amerika gangbare terminologie ontstaan: new loft, fake loft, soft loft, loft-inspired, true loft 
en loft-influenced. 

B.11.111 Geschiedenis 
Het gebruik van lofts was aanvankelijk iets voor kunstenaars. Zij hadden hoge ruimtes nodig om grote doeken te 
kunnen schilderen, iets wat in een gewoon atelier onmogelijk was. Bovendien was het een manier van 
kostenbesparing. Het gebruik van gebouwen met commerciele doeleinden als woonruimte was eigenlijk illegaal 
en kan dus als kraken worden gezien. 
In de jaren zeventig werd in de New Yorkse wijk Soho voor het eerst op grote schaal bedrijfsruimte in 
woonruimte veranderd. Dit zette een trend die zich over de rest van de stad en het land verspreidde. In de jaren 
tachtig kwam de stedelijke herstructurering echt goed op gang en werd het verbouwen van karakteristieke grote 
fabriekspanden aangemoedigd door belastingvoordelen, publieke investeringen en aanpassingen van de 
bestemmingsplannen voor de binnensteden. 
Naar dit Amerikaanse voorbeeld worden tegenwoordig ook in voormalig industriele steden in Europa 
fabrieksruimtes tot wooneenheden verbouwd. Omdat niet alle steden een grootschalig industrieel verleden 
hebben (de meeste Nederlandse steden hebben dit bijvoorbeeld niet) en daardoor niet beschikken over 
industrieel erfgoed, worden hier zogenaamde new lofts en loft-inspired appartementen gebouwd. 

B.11.IV Bewoners 
Uit studies blijkt dat loftbewoners een typisch profiel hebben. Ze zijn doorgaans jong, hoogopgeleid, alleenstaand 
of samenwonend zonder kinderen. Deze groep wordt ook wel aangeduid als yuppen (young urban professional -
jonge stedelijke werkkracht) en dinkies (double income no kids (yet) - dubbel inkomen (nog) geen kinderen). 
Onder andere onder invloed van televisieseries als Seinfeld, Friends en Sex and the City is het leven in een 
stedelijke omgeving weer populair geworden onder jongeren, die tot voor kort massaal naar buitenwijken en 
slaapsteden vertrokken. Het feit dat men in de stad dichter bij zijn werk woont en dus het dagelijkse woon
werkverkeer en files kan vermijden, is een belangrijke reden voor mensen om voor dit luxe stedelijke woningtype 
te kiezen. 
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B.III Smartcube 
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B.IV Sanibroyeur 

SANIPACK® 

Door zijn geringe dieptemaat van 12 cm is Sanipack® de enige vermaler die eenvoudig naast ieder willekeurig 

inbouwreservoir in de wand te installeren is (zorg wel voor een inspectieluik dat groot genoeg is voor interventie). 

De Sanipack® is zeer geschikt voor toepassing met een wanddoset (zie foto). 

Aansluitmogelijkheden: 
WC, wastafel, douche, bidet 
Afvoercapaciteit verticaal: 
maximaal 4 meter 
Afvoercapaciteit horizontaal: 
maximaal 40 meter 
Afvoerdiameter: 
022 mm tot 032 mm 
Temperatuur afvalwater: 
maximaal 35°C 
Spanning: 
220-240 Volt/ 50 Hz 
Motorvermogen: 
360W 
Maten I x d x h: 
400 x 120 x 277 mm 
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